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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

O : 1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Enerjive 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüş
me günlerinin değiştirilmesine dair Gümrük ve 
Tekel Bakanı Nahit Menteşe'nin önergesi okun
du, bilgi edinildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının görüşülmesi biti
rildi ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

28 Ocak 1969 Salı günü saat 10,00 da top-
lamlmak üzere Birleşime saat 23,00 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet ÜnaUk 

Kâtip 
Yozgat 

Sad* Artukmaç 

Kâtip 
Mardin 

AbdiMerim Saraçoğlu 

TASARILAR 
1. - Kooperatifler kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) (Tarım, 
Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi isler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına : Müddet 18 er 
gün) 

2. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/174; Cumhuriyet Senato
su 1/958) (Bütçe ve Plân Komisyonuna : Müd
det 60 gün) " 

3. - Ege Üniversitesi 1963 bütçe yüı Kesin
hesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/43; Cumhu
riyet Senatosu 1/959) (Bütçe ve Plân Kom, 
yonuna: Müddet 60 gün) * 

4. - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1963 malî yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/53; Cumhuriyet Senatosu 1/960) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna : Müddet 60gün) 

5. - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yıh Kesinhesap kanun tasansmm 
Millet Meclisinue kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/39; Cumhuriyet Senatosu 1/961) 
(Bütçe ve Plân Komisyonuna : Müddet 60 gün) 

6. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/356; 
Cumhuriyet Senatosu 1/962) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna : Müddet 60 gün) * 

7. - İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yüı Kesinhesap kanun tasansmm Millet 

GELEN KÂĞITLAR 

Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/222; Cumhuriyet Senatosu 1/963) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna : Müddet 60 gün) 

8. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/172; Cumhuriyet Senatosu 
1/964) (Bütçe ve Plân Komisyonuna : Müddet 
60 gün) 

9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1963 büt
çe yıh Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/41; 
Cumhuriyet Senatosu 1/965) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna : Müddet 60 gün) 

10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1 343; Cumhuriyet Senatosu 1/966) (Bütçe ve 
Plân Komisyonuna : Müddet 60 gün) 

11. - Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütco 
vrfı Kesinhesap kanun tasansmm Millet Mecîi
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/349; 
Cumhuriyet Senatosu 1/967) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna : Müddet 60 gün) * 

12. - istanbul üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Mület Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/366; 
Cumhuriyet Senatosu 1/968) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna : Müddet 60 gün) * 

13. — istanbul Üniversitesi 1964 bütçe yıh 
Kesinhesap kanun tasansmm Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/214; 
Cumhuriyet Senatosu 1/969) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna : Müddet 60 gün) 

14. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yü. Kesinhesap kanun 
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tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/348; Cumhuriyet Senatosu 
1/970) (Bütçe ve Plân Komisyonuna : Müddet 
60 gün) 

15. - Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasansmm Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/176; Cum
huriyet Senatosu 1/971) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna : Müddet 60 gün) 

TEKLİFLER 
16. - Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 

1959 ve 1960 yılları büânçolannm onanmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Mület Meclisi 3/478; Cumhuri-
yet Senatosu 2/258) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna : Müddet 60 gün) 

17. - Yalova Kaplıcaları idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yuları bilançolarmın onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Mület Meclisi 3/889; Cum
huriyet Senatosu 2/259) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna : Müddet 60 gün) 

RAPORLAR •""'• '"* 
18. - 1969 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu" rapora (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

19. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
bütçe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet 
Senatosu 1/926) (S. Sayısı : 1176) 

2 0 . - B e d e n Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yık bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Mület Meclisi 1/569; Cum
huriyet Senatosu 1/927) (S. Sayısı : 1169) 

21. - istanbul Üniversitesi 1969 yüı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru. (Mület Meclisi 1/576; Cumhuriyet Sena
tosu 1/934) (S. Sayısı : 1171) 

22. - İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yi-
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/577; Cumhu-
riyet Senatosu 1/943) (S. Sayısı : 1172) 

23. - Ankara Üniversitesi 1969 yüı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra-

28 . 1 . 1969 O : 1 

poru. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/941) (S. Sayısı : 1163) 

24. - Ege Üniversitesi 1969 yüı Bütçe ka-
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 
1/935) (S. Sayısı : 1168) 

25. - Hacettepe Üniversitesi 1969 yüı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/574; Cumhuriyet Sena
tosu 1/942) (S. Sayısı : 1169) 

26. - Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/578; Cumhu
riyet Senatosu 1/944) (S. Sayısı : 1173) 

27. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/571; Cumhu
riyet Senatosu 1/953) (S. Say» : 1166) 

28. - Hudut ve Hahiller Sağlık Genel Mü-
dür lüp 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/575; Cumhuriyet Senatosu 1/945) (S. Sayısı : 
1170) 

29. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Se
natosu 1/946) (S. Sayısı : 1175) 

30. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/572; Cumhuriyet Senatosu 1/947) (S. Sayış, : 
1167) 

31. - Orman Genel Müdürlüğü 1969 yıh Büt
çe kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Mület Meclisi 1/579; Cumhuriyet Se-
natosu 1/948) (S. Sayısı : 1174) 

32. - Devlet Hava Meydanları İsletme Ge
nel Müdürlüğü 1969 yüı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) 
(S. Sayısı : 1165) 

3 3 . - P e t r o l Dairesi Başkanlığı 1969 yüı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuri
yet Senatosu 1/952) (S. Sayısı : 1177) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN - ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN - 25 nci Birleşimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır, görüşme 
(Yoklama yapıldı.) | lere başlıyoruz. 

4. - DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. - Başkanın; 1969 yılı Bütçe Ununu tasa- müzakerelerinin en geç 10 gün içinde sonuçlan-
rısının görüşülmesine başlanması münasebetiyle ması, karara bağlanması Anayasanın 94 ncü 
açış söylevi ve İçtüzüğün 87 nci maddelerinin âmir hüküm

leri icabıdır. Bu maksadı temin için Danışma 
Kurulumuz, bir çalışma programı tanzim etmiş 
ve bundan evvelki birleşimlerden birinde, 21 
nci Birleşimde Yükek * Heyetinize sunarak 
tasvibinizi almıştır. Bu çalışma programı ge
reğince, çalışma programının icabına uyarak, 
günü gününe, gerekirse gece de çalışmak sure
tiyle bu programımızın tatbikinin lüzumunu 
yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1969 malî yılı Büt
çesi çalışmalarımızın" başarılı olmasını ve bu 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakerele- ! bütçenm büyük milletimiz için hayırlı, uğurlu 
riyle ilgili olarak mühim bir hususa işaret et- i olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim. (Alkış-
mek isterim : Cumhuriyet Senatosunda bütçe lar) 

BAŞKAN - Sayın senatörler, 1969 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlar
ken, bu bütçeyi bayram günleri hariç, 33 gün 
gibi çok kısa bir zamanda gece - gündüz de
vamlı çalışarak ihzar eden ve sayın senatörle
rin tetkikine imkân vermek için de zamanın
da Cumhuriyet Senatosuna takdim eden Kar
ma Bütçe Komisyonunun sayın Başkanına, sa
yın üyelerine Yüksek Heyetiniz adına teşek
kürlerimizi sunarım 

5. - G Ö R Ü Ş Ü L E N İŞLER 

1. - 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar- ya takdim edeceklerdir. Sözü kendilerine ve-
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi riyorum. Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar) 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : i 
' ' _ - , ) n) l MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

ye efe) (ij | ^ ^ Milletveküi) — Yüce S e n a t o m m Sa-
BAŞKAN - Gündeme geçiyoruz. Gündem- ym Başkanı, saym senatörler, Anayasamızın 

de yalnız bir konumuz var; 1969 yılı Bütçe ka- 94 ncü maddesinde yazılı süre içinde Türkiye 
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu mpo- Büyük Millet Meclisine sunulan 1969 malî yılı 
ru. Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı, 
1969 yılı Bütçe kanun tasarısını Yüce Senato-

(1) 1162 ve 1162 ye ek basmayazı tutanağın 
sonundadır. 

genel ve katma Bütçe kanun taşanları Karma 
Bütçe Komisyonunun değerli tetkiklerinden 
geçtikten sonra huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıllarda oldu
ğu gibi bu yıl da iç ekonomik vasat ve bu or-

- 4 -
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tam içindeki dıs iktisadi ilişkilerimiz hakkın-
da taca bilgi'ler arz edeceğim. 

Milletlerarası ekonomik alandaki m bir 
yıllık gelişmeler, dıs faktörlerin milletlerin 
ekonomik hayatında' ne derece etkili bir rol 
oynadığı, bilhassa ileri sanayi p leket ler in in , 
mütekabil iktisadi ve malî bağımlılıklarının 
her yıl gittikçe daha ağır basan bir vakıa ola
rak ortaya çıktığım göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 1963 yık dün
ya ekonomisi ve özelHMe ileri sanayi memle
ketleri ekonomileri için yüksek bir konjonktür 
yılı olmuştur. Milletlerarası moneter alandaki 
bunalıma rağmen sanayi memleketlerinin üre
timinde ve ticari mübadelelerinde bu yıl zar
fında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. İk
tisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtına üye 
memleketlerde, toplam gayrisafi' millî hâsıla 
artışı ortalaması geçici tahminlere göre gecen 
yıl; 1987 ye nazaran yüzde ikiye yakın bir'ar
tış sağlamak suretiyle yüzde 5,25 e yükselmiş
tir. 1968 de aynı memleketlerin ithalât ve ih
racatı da yaklaşık olarak yüzde 12 artış gös
termiştir. Bu oran 1987 yılında sanayi memle
ketleri ticaretinde kaydedilmiş olan ilerleme 
oranının takriben iki 'katıdır . 

Sanayi memleketlerinin iktisadi faaliyetle
rindeki bu genişlemeyi tâyin eden talep un
surları, memleketlere ve bölgelere göre değişik 
olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğunda dıs 
talep'stoklarının yeniden teşkili ve sabit ser'-
maye yatırımları büyük rol oynamıştır. Ame
rika Birleşik Devletlerinde ise özel tüketim ve 
sabit sermaye yatırımları, ingiltere'de özel tü
ketim ekonomideki o-enislemenin başlıca faktör
lerini teşkil etmiştir ' 

Geride b ı r a k ı m ı z yıl içinde, sanayi memla-
ketleri ve özellikle Amerika Birleşik Devletle
rindeki fiyat hareketleri devamlı bir artış seyri 
izlemiştir. Gerçekten Avrupa Ekonomik Toplu
luğunda toptan eşya fiyatlarında istikrar, tüke
tim malları fiyatlarında nisbeteıı mutedil artış
lar meydana gelirken, Amerika Birleşik Deve
lerinde her İM fiyat endeksinde önemli yükseliş
ler olmuştur. Federal Hükümetçe yılı ortasında 
başvurulan bütçe ve vergi tedbirlerine rağmen 
özel tüketim yıl sonuna kadar yüksek seviyesi
ni muhafaza etmiştir. 1988 yılında sanayi mem
leketleri ekonomilerindeki hızlı genişleme ne-
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ticesinde, kalkman ülkelerin ihracatında hızlı 
bir canlanma ve anamaddeleri fiyat endeksinde 
hafif bir düzelme eğilimi görülmüştür. 

1987 yılının sonlarına doğru uluslararası 
monoter alanda başgösteren güçlükler, 1968 
y h içinde zaman zaman açık bir buhran şeklin-
de tart ıür etmiştir. Rezerv paralarının gelece
ği üzerinde uyanan şüpheler, süpekülâsyon ve 
iddihar maksadiyla büyük ölçülerde altın mu
bayaalarına yol aonutır. Bunun sonucunda mil
letlerarası monote; otoriteler altın için biri mer
kez bankaları arasında uygulanacak rayiç, ya
ni 1 Ons altın 35 Dolar olarak, diğeri de arzve 
talebe göre meydana gelecek serbest piyasa 
rayici olmak üzere, iki "ceşit fiyat esasını kabul 
etmişlerdir. 

Son yıllarda milletlerarası sermaye piyasa-
lannda biriken ve tasa vadeli kazançlar ariyan 
sermayelerin büyük artışlar gösterm'esi başlıca 
paralan tehdideden süpekülâtif bir ortam'ya-
ratmi], buna muvazi olarak genellikle ileri sa-
nayi memleketlerinde para kirasında aşın ve 
devamlı artışlar olmuştur. 

Milletlerarası monoter alandaki bu buhran ileri 
sanayi memleketlerime uygulanmasına başlanan 
deflâsyonist tedbirlere rağmen nezaketini muha
faza etmektedir. Uluslararası para ilişkileri ala-
nındaki bu gelişmeleri Hükümetimiz yakından 
taUbetmektedir.' Bu münasebetle gelişmelerin 
bugünkü safhasında paramızın değerinde her 
hangi bir değişikliği gerektirecek zorunlu iç ve-
ya dış şartların bulunmadığmı Yüce Heyetini-
nizin huzurunda açıkça arz ve ifade etmek is
terim. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu dâhilinde sınai 
mamullere uygulanmakta olan bakiye yüzde 15 
oranındaki Gümrük Resminin kaldırtması, ulus
lararası bütünleşme alanında son 1 yıl içinde 
meydana gelen en önemli gelişmedir. Diğe'r bir 
önemli gelişme de; Topluluk Konseyinin geçen 
Temmuz ayı içinde, Topluluk dâhilinde işçilerin 
serbestçe yer'değiştirmelerini sağlıyan bir ni
zamnameyi kabul etmiş olmasıdır. 

özet olarak; Dünya ekonomisi, 1968 yılın-
da tümü ile belli sıkıntılar ve dar boğazlar di-
anda bir evvelki yıldan daha büyük bir gelişme 
göstermistir diyebiliriz. 

Sayın' Başkan, sayın üyeler, şimdi Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile olan münasebetlerimize 
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temas etmek istiyorum. Ortak Pazarla ilişkileri
miz bakımından 1968 yılı büyük bir önem taşı
maktadır. Filhakika, bildiğiniz gibi Arahk 
1964 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Ortaklık 
Anlaşmamam dördüncü uygulama yılı halen 
sona ermiş bulunmaktadır. " 

Türkiye'nin Ortak Pazar ile kurmuş olduğu 
ortaklık, sırası ile hazırlık dönemi, geçiş döne
mi, ve son dönem olarak adlandırılan üç dö
nemli bir ilişki manzumesine dayanmaktato. 

Ortaklığımızın geçmiş dört yıl içindeki işle
yişi ve neticeleri tatminkâr olmuştur. Ticari 
alanda başlıca ihraç maddelerimiz için toplulu
ğun memleketimiz lehine başlangıçta tanınmış 
olduğu tek taraflı tavizler yani Gümrük tarife 
kontenjanları genişletilmiş ve indirimler yeni 
maddelere teşmil edilmiştir. Malî alanda ise 
Topluluğun ta yıllık hazırlık dönemi için, mem
leketimize verdiği 175 milyon dolarlık müsait 
şartlı malî yardım ile Keban, Gökçekaya, Gediz 
gibi büyük enfrastrüktür projelerinin ve 
SEKA'ya ait Çaycuma ve Dalaman Kâğıt ve 
Samsun Suni Gübre Fabrikası ile Devlet Demir
yolları dizel lokomatifleri gibi kamu sektörüne 
ait önemli sınai projelerin finansmanı sağlanmış-
tır. Ayrıca özel sektöre dâhil 18 aded sınai 
proje de Ortak Pazar malî yardımı ile finanse 
edihmştir. 

Ticari ve malî alanlar dışında Ortak Pazar 
ülkelerine iş gücü şevki ve isçilerimize sağlanan 
sosyal haklar konusunda da'kayda değer neti
celer elde edilmiştir. 

Hükümetimiz gerek Ortaklık Anlaşmamın 
yukarıda belirtilen uygulamasını, gerekse birin
ci Kalkınma Plânı döneminde ekonomik kal
kınmamız yönünde elde edilen başarılı sonuçları 
göz önünde bulundurarak anlaşmada öngörülen 
asgari süre içinde geçis dpnemine intikale karar
lı olduğunu topMnğa'bildirmiş bulunmaktadır. 
Malitan olduğu üzere geçiş döneminin esas muh
tevası Türkiye ile Ortak Pazar arasında tedrici 
bir gümrük birliği kurulmasıdır. Gümrük bir
liğinin ifade ettiği başlıca mâna, tarafların kar-
sdıklı vecibeler yüklenmeleridir. Geçiş döne
minde memleketimizin Ortak Pazar adesine çok 
daha sıkı bağlarla katılması ve ekonomik kal
kınmamız içte daha geniş ve önemli menfaatler 
sağlaması bahis mevzuudur. Bu dönemde yük
leneceğimiz vecibeler bakımından göz önünde 
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bulundurduğumuz prensip ekonomimizin ve özel
likle gelişmekte olan sanayimizin her hangi bir 
sarsıntıya maruz bırakılmaması, bir başka de
yimle geçiş dönemi vecibelerinin kalkınma gay
retlerimizle aynı istikamette olmasıdır. 

Ortaklık anlaşmamızın geçiş dönemine ait 
hükümleri gayet geniş ve «supl»bir çerçeve çiz
mektedir. 12 yıllık normal (Gümrük Birliği) sü
resi dışında 22 yıllık uzatılmış bir süre de mev-
cuttur. Ayrıca her türlü alanda çeşitli korunma 
hükümlerine başvurmak kabildir." " 

Geçiş dönemine intikalimizin Avrupa Eko-
nomik Topluluğuna dâhil memleketler açısından 
nasıl görüldüğüne de değinmek isterim. 9 Ara-
hk 1968 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi top
lantısında, Topluluk Türk ekonomisi hakkında 
yaptığı bir incelemeye dayanarak gerek ortak
lık anlaşmamızın ve gerekse Birinci Kalkınma 
Plânımızm uygu.lanmasında elde edilen netice
lerin başardı' ve tatminkâr olduğunu ve geçiş 
dönemi müzakerelerine başlamak için gerekli 
şartların yerine geldiğini belirterek müzakere
ler hazır olduğunu beyan etmiştir. Bu neticenin 
önemi aşikârdır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, Türkiye - Ortak 
Pazar Ortaklık Konseyi 9 Arahk 1968 tarihinde 
aldığı bir karar ile geçiş döneminin muhtevası
nı tesbitle ilgili müzakerelerin açılmasını karar-
lastırmıştır. Bu kararda açıkça belirtildiği üze-
re" Ortak Pazar geçiş dönemi statüsünün tesbi-
tinde Türkiye'nin gelişme sorunlarının nazarı iti
bara alınmama kabul etmekte ve ayrıca Türki
ye'ye ekonomik ve malî alanlarda yardıma de
vama kararlı bulunmaktadır. Bu müzaekreler 
Ortaklık Konseyi çerçevesinde cereyan edecek 
ve geçiş dönemi ile ilgili hükümleri tesbit eden 
bir katma protokol düzenlenecektir. Öte yan
dan memleketimizle, üye memleketler arasında 
cereyan edecek müzakereler neticesinde mezkûr 
döneme ait malî "hükümleri tesbit eden avn bir 
malî protokol tanzim edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, şimdi de siz-
lere Türkiye'nin 1968 yılı ekonomik durumu ve 
çeşitli sektörler ile muhtelif konularda kaydedi
len gelişmeler hakkmda bilgi arz edeceğim. Yur-
dumuz, İkinci Beş Yıllık Kalkmma Plânı dev-
resinin ikinci yılına girmiştir. Plân ve program-
larda öngörülen hedeflere ulaşmak için bugüne 
kadar sarf edilen çabalar müspet bir istikamet-
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ticeler durumu esasu şekilde dedi rmeye ye-
terli olmamaktadır. 

Bu hep led i r ki, 1966 da plân hedeflerini de 
aşmak suretiyle % 11,4 ü bulan tarım sektörü 
gelirlerindeki artış hızı oranı 1967 de plân he
deflerine ulaşamamıştır. Anai üretim alanında¬ 
ki genellikle'daha devamlı gelişmeler müşahede 
edilmiş ve 1968 yılı Ocak - Ekim devresinde bir 
önceki" yılın aynı devresine kıyasla sanayi ma
mullerinde % 7 den % 60 arasında değişen oran
larda artışlar meydana gelmiştir. Bu'gelişme-
ler sonucu olarak sanayi sektöründe de h o 
şaflar olmuş ancak elde mevcut son geçici tan-
minlere göre artış hm oranı batanımdan 
% 10,3 ile 1967 yılı seviyesinden bir miktar geri 
kalınmıştır. Bununla beraber sanayi sektörü 
1968 Titanda en yüksek gelişme hm sağlıyan üre
tim sektörü olmuştur. 1967 yılına kıyasla 1968 
senesinde genel olarak stoklarda bir artış mü-
şahade edilmekte ancak rakamların incelenme-
si bunların devamlı ve tek yönlü olmadığım hem 
madde çeşitleri ve hem de aylar itibariyle değiş-
meler meydana geldiğini göstermektedir. 

Gerek arz ve gerekse talep üzerinde etkisi 
bulunan ithali* ise 1967 yılı Ocak - Kasım dev-
relerindeki 621, 6 milyon dolara karşılık 1968 
in aynı devresinde 702 milyon dolara yüksel
miştir. EkonomimMeki bu gelişmeye paralel 
olarak 1968 yılında da satışlar canlılığım muha-
faza etmiştir. Hadde mamulleri başta olmak 
üzere cam, yünlü dokuma, pamuklu dokuma, 
benzin, petrol ürünleri ve ctaıento gibi çeşitli 
maddelerin iç satışlarında İ967 ye nazaran de
ğişik oranlarda artışlar müşahade edilmiştir. 

Sayın Başkan, saym senatörler; kamu hiz-
metlerinin görülmesi yanında ekonomik gelişme
ye yön verme vasıtası olarak da faydalanılan 
kamu harcamaları 1968 yılında da ekonomik 
durgunluğa veya enflâsyonist baskılara meydan 
vermiyecek şekilde yöneltilmiştir. Böylece 1967 
yıh Ocak - Aral* devresinde 13,4 milyar lira 
olan genel bütçe fiili harcamaları 1968 yümın 
aynı devresi sonunda % 15 arasında bir artış 
göstererek 15,6 milyar liraya yükselmiştir. Ürl 
timin süratle artırılması çalışan nüfusa yeni iş 
sahaları açılması millî gelirin ve dolayısiyle ha-
yat seviyemizin plân ve program hedeflerine 
uygun şekilde yükselmesi batanından yatımn-

• ların arz ettiği önem aşikârdır Bu sebeple ko-

te gelişmiş ve bunun sonucu olarak Birinci Beş 
Yıllık Plân devresi içinde kaltaıma yıllık orta
lama artış hızı % 6,7 yi bulmak suretiyle plân
da öngörülen % 7 oranına çok yaklaşmıştır. 
İkinci Beş Yühk Plânın birinci dilimini teşkil 
eden 1968 ytadaM duruma gelince : 1967 deki 
gelişmeler yıl içinde de devam etmiş ve Devlet 
İstatistik Enstitüsünün Kasım 1968 tarihi itiba
riyle yaptığı millî gelir tahminlerine göre cari 
fiyatlarla, 1967 de 104 milyar lira olan gayrisâfi 
milî hâsıla 1968 de 114 milyar liraya; yıllık ar
tış oranı hızı da % 9,6 ya ve 1961 yılı fiyatları
na göre de 79 milyar liradan 84 milyar liraya, 
yıllık artış hızı oranı ise, % 6,6 ya yükselmiş 
bulunmaktadır. Böylece gayrisâfi millî hâsılâ'-
dan fert basma isabet eden miktar 1967 deki 
3 143 liraya'mukabil, 1968 de fert başına isabet 
eden miktar 3 395 liraya ulaşmış bulunmak-
tadır. 

Çeşitli sektörlerdeki gelişme hızlarına gelin
ce : Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan geçi-
ci tahminlere göre tarım ve sanayi sektörlerin
de 1967 yıh artış oranları seviyelerinden bir 
miktar geri kalınacağı, buna karşılık inşaat, ti-
caret, ulaştırma sektörleriyle serbes meslekler 
ve hizmetler, mesken gelirleri ve Devlet hizmet
lerinde bir yıl öncesine ait oranların aşılacağı 
anlaşılmaktadır. Bu vesile ile tarım sektörü ge
lirlerinin millî gelir içindeki payının 1966 da 
%322 iken 1967 de % 30 5 e ve 1968 de 
% 28 8 e düştüğünü Buna mukabil sanayi sek
törü gelirlerine ait payın ise 1966 daki % 14 6 
ya karşılık, 1967 ve 1968 sırasiyle % 15 3 ve 
% 15,7 ye çıktığını belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, genel ekono
minin devamlı ve dengeli bir şekilde gelişmesi 
bilindiği gibi esas itibariyle mal ve hizmetlerin 
arz ve talebi arasındaki dengeye bağlı bulun
makta ve tarım üretimi ile sınai üretim bu den
geli gelişmenin en önemli faktörlerini teşkil et-
mektedir. Bilinen bir gerçektir ki, tarım ala-
nmdaki üretim büyük ölçüde iklim ve teva şart-
larmrn tesiri altında bulunmakta sulama ttSh 
releme teknik tanm metotlarından ve ,tanm 
araçlarından faydalanma yolunda kaydedilen 
gelİmeler tanm eğitimine verilen önem ve hek-
tar başına verimta artırılması istikametinde 
sarf edilen gayretler ve elde edilen müspet ne-
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nu Hükümetimizce gerek plân ve programlarda 
gerekse tanlara uygun şekilde hazırlanan büt
çelerimizde gereken ağırhğı ile ele alınmakta ve 
ta gayretlerin sonucu olarak yıldan yHa geli
şen olumlu sonuçlar elde edilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca tesbit edilen 
son rakamlar da ta görüşümüzü teyidetmekte-
dir. Filhakika 1967 Eylül sonu rakamlarına na
zaran 1968 in aynı döneminde genel bütçeye dâ
hil daireler ve katma bütçeli idareler ile döner 
sermayeli kuruluşlar ve İktisadi Devlet Teşek-
küllerinin yatırım harcamalarında % 15 ile 
% 24 arasında değişen oranlarda ve toplam ola
rak da % 19,5 nisbeMnde bir artış olduğunu gös
termektedir. 1968 programında kamu sektö
ründe 10,6 milyar özel sektörde 8,8 milyar 
toplam olarak da 19,19 milyar liralık sabit ser
maye yatırı™ yapılması öno-öriHmn«tür Buna 
karşılık Ocak - Eylül devreleri itibarivle kamu 
yatmmları toplamı 1967 de 5 milyar "lira iken 
1968 de bu miktar 6 milyar lira o luş tu r özel 
sektör yatınmları bakımından mühim bir rol 
oynıyan imalât sanayii yatırımları da özellikle 
kâğıt ve kimya sanayii ile metal cinsi mamul
ler makina imali Pibi sanayi kollarında önemli 
ölçülerde artışlar dmusturBelediyelerce "veri 
len inşaat ruhsatlarma'davanılarak **ftedfle 
bilen L l a m inşaat y Z t a da S«8 yılı 
Aft^tm avTsonuna tadır o n devre İtibariyle 
19CT ntn avnT dferabe tamladeğer o t o * 
o>28 L a r a l a m T l J r a k &•<Tv 175oramnda 
I r t ^ r / B u mitaloteife ee«ii sahalarda tat 

İmda taslma\ûmafSzetmek istfyonnn 
1968 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları elektrik ve dizel lokomatifleri pro
jesi, Karadeniz bakır kompleksi malana ve teç
hizat işleri, Adana, EreğH ve Malatya Tekstil 
fabrikaları, Akdeniz suni gübre fabrikası maki-
na ve teçhizatı, Hopa Termik santrali, Keban 
barajının bâzı kısımları, Keban enerji nakil 
hatları, Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları ara 
tevsii projesi ve Sintering tesisleri ve oksijen 
fabrikası projesi, Ankara ve istanbul içme ve 
endüstri suyu tesisleri için lüzumlu boru fabri
kaları, Ankara İstanbul İzmir ve Erzurum rad
yolarının takviye ve geliştirilmesi projesi İzmir 
rafineri madeni yağ tesisleri Seyitömer Termik 
santralinin bâzı tanılar. Ankara havagazı fab-
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I rfcası ve Gaziantep çimento fabrikası tevsii pro-
jeleri ihale edilmiştir. 

Bunlara ilâveten Seyitömer Termik santrali¬ 
nin diğer tasımlan, Petkim, Sitren, Polistren, 
Karbon Siyahı, Sentetik kauçuk projeleri, Dev
let Demiryolları elektrik lokomotifleri, Batman 
Termik santrali gibi memleket ekonomisi için 
mühim yatırımlann ihaleleri de yakında yapı-
Uçaktır. Ayrıca 1969 yd. içinde Boğaz köprüsü 
ve çevre yollarının ihalelerinin gerçekleşeceğini 
de ^ iyeb i l i r im Üçüncü Demir ." Çelik tesis
leri konusunda da istimlâk sosyal tesisler de
miryolu karayolu ve su tesislerinin projeleri 
yaptırılmakta bina etütlerine başlanmış bulun-
matadır " 1967 yılının son üç W içinde tesviye 
islerine 1970 yıhortalarındadaVchizatın tes
limine bulanmış ve fabrika 1972 yılında işlet 
meye anim»" olacaktır 

Demir - Çelik tesisleri ile ilgili ön projelerin 
hazırlanması için Trajpromexport Firması ile 
7.5.1968 tarihinde 2 milyon 700 bin dolarhk bir 
anlaşma imzalanmıştır. Katî projenin 1969 yılı 
ortalarında imzalanması beklenmektedir. Ali-
mflnvum kompleksi mevzuunda ise Seydişehir 
alimünyum tesislerinin inşaat sahasın.» tesvi
yesi yapılmış maden sahasının tesviyesine sos
yal tesislerin ve maden yolunun yapımına baş
lanmıştır. Bu yıl içinde fabrika binalarının in-
u . tamamlanmış olacaktır. 
' Sayın Başkan, sayın senatörler; bu vesile ile 
biras da yatımların finansmanı konusu üze
rinde durmak istiyorum. 

Sınai ve iktisadi gelişmemizi ve aynı za
manda yatırımları krediler yolu ile teşvik gay
et i 1968 de de devam etmiş ve Türkiye Sınai 
kalkınma Bankası ile Smai'Yatırım ve Kredi 
Bankası tarafından özel sektöre açılan sınai 
krediler 1967 yılı Aralık ayı sonuMa 1 milyar 
43 milyon lira iken, 1968 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle 1 milyar 245 milyon liraya yüksel
mek suretiyle % 20 ye yatan oranda bir artış 
kayOotmis buna mukabil mesken inşası kredile¬ 
ri 1867 I rahk - 1968 Ağustos dönemi içinde 
87 milyon fralık bir azalma ile 1 milyar 791 
milyon liraya inmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Yatırım Bankasmca 
Samu iktisadi tebebbüslerine açılan kredi hac
mi 1968 yılı Arahk sonu itibariyle, 1 milyar 94 
milyonu'fülen ödenen yatırım kredileri, 919 



milyon lirası da işletme kredisi olmak üzere 
2 milyar 14 milyon lirayı bulmuştur. Aynı ra
kam 1967 yılında 1 milyar 479 milyon lira idi. 

Saym Başkan, saym senatörler, millî eko
nomimiz içinde bir taraftan milyarları aşan ya-
tmmlan, diğer taraftan çakştn-dıkları memur 
işçi, müstahdem saym, üretim hacım ve stok 
durumu itibariyle çok önemli bir yer işgal et
mekte olan iktisadi Devlet teşekküllerine de 
kısaca temas etmek istiyorum : İktisadi Devlet 
teşekküllerinin kârlılık ve verimlilik esasları
na uygun olarak çalışabilmelerini temin etmek 
gayesiyle, teşekküllerin yatırım, finansman ça-
lışma programları ve bütçelerinin hazırlanma
sı blânço, netice hesaplarının tanzimi muraka
be ve muhasebe sistemleri, fiyat ve tarife ko
nulan teker teker incelenmiş ve tatbiki gere
ken müşterek unsurlar tesbit edilmiştir. 

İktisadi Devlet teşekküllerinden büyük bir 
kısmı, bugün kârlı bir seviyede çalışır duru
ma gelmiş bulunmaktadır. Genel" olarak cari 
kârlarında^ yıldan yıla mühim kârlara varan 
artışlar kaydedilmiştir. Şöyle ki : 1966 yılında 
448 milyon lira olan cari kârları 1987 yılında 
656 milyon liraya yükselmiştir. Bunun 1988 
yılında 700 milyon lira olacağı tahmin edil
mektedir. Bu teşekküllerin 1969 da ise 751 mil
yon lira kâr edilecekler programlanmış bu
lunmaktadır. 

Yatırımlarına gelince : Bu sahada yıllar iti
bariyle kayda değer bir artış müşahede edil
mektedir. 19Ö3 yılında 3 milyar 68'milyon lira 
olan yatırımları 1967 yılında 3 milyar 83 mil
yon liraya yükselmiştir. 1968 yılında 3 milyar 
468 milyon lira olarak programlanan yatırım
ların 1968 uygulamasında bu miktara yafan 
olarak gerçekleşeceği tahmin olunmaktadır. 
1989 yılında ise bu teşekküllerin 4 milyar lira 
yatırım yapacakları programlanmış bulunmak
tadır. 

İktisadi Devlet teşekküllerinin gerek yatı
rım ve gerekse işletme açıklarının finansma
nında önemli kaynaklardan biri olan Devlet 
Yatırım Bankasından bu teşekküllere sağlanan 
kredilerde yıllar itibariyle önemli artışlar kay
detmiştir. 1956 yılında 927 milyon liralık kre
di açılmışken 1967 de bu miktar 1 milyar 478 
milyon liraya yükselmiş, 1968 yılında 2 milyar 
13 milyon lirayı bulmuştur. 1969 yılında ise 2 
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milyar 820 milyon liralık kredi sağlanması 
programlanmış bulunmaktadır. İktisadi Devlet 
teşekküllerinin gerek yatırımlarını gerekse za
rar eden teşekküllerin zararlarını finanse et
mek ayrıca, esnafa, çiftçiye, meskensiz vatan
daşa kredi açmakta olan Türkiye Halk Banka
sı ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası sermaye-
lerini takviye etmek maksadiyle 1989 yılında 
bütçeden 1 milyar 536 milyon lira transfer ya
pılacaktır. 

Saym Başkan, saym senatörler şimdide 
ekonomik gelişmesindeki etkisi batanımdan 
üzerinde önemle durulan ödemeler dengesi ve 
bununla ilgili konulara temas edeceğim : Cari 
işlemler arasında yer alan dıs ticaret hiç şüp
he yok ki ödemeler dengesini; en önemli bölü
münü teşkil etmektedir. Ticaret dengemizdeM 
gelişme bakımından ithalât ve ihracatımız bu 
yıl da bundan önceki yıllara paralel bir geliş
me seyri takibetmiş ve Ocak - Kasım devreleri 
itibariyle ithalât 1967 deki 621,6 milyon dolara 
kamhk 1968 de 702 milyon dolara yükselmiş, 
ihra'cat ise 439 milyon dolar ile geçen yılın 
445,8 milyon dolar seviyesindeki rakamına na-
zaran biraz geride kalmıştır Bu duruma göre 
bahis konusu devreye ait" dış ticaret açığı 283 
milyon dolan bulmuştur Malûmunuz "olduğu 
üzere 1963 programında 835 milyon dolar oto-
rak öngörülen ithalâtın yıl sonu itibariyle 780 
milyon dolan ve 540 milyon dolar ola
rak hesaplanan ihracatın ise 520 milyon do'âr 
seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmek
tedir. * 

ödemeler dengesinin cari işlemler arasında 
yer alan diğer önemli bir kalem de yurt dışın
da çalışan işçilerimizin döviz gelirleriyle ilgili
dir. 1987 yılında 93 milyon dolar olan ve 1968 
yıh programında da 120 milyon dolar olarak 
öngörülen bu kalem gelirlerinin geçici rakam
lara göre 1968 sonunda 1987 sonu rakamlarına 
msaran % 18 oranında bir fazlalıkla 110 mil
yon doları geçeceği anlaşılmaktadır. Yine ca
ri işlemler içinde yer alan ve büyük bir hare-
tart'gösteren* dış borç faiz ödemelerinin gecen 
yıl seviyesinde gerçekleşeceği buna karşılık "tu
rizm ve, * . seyahatler kaleminde lehte" bir ge
lişme olac*ağı umulmaktadır Gerek arz etti
ğim bu kalemlerde gerekse ödemeler dengesi
nin diğer görünmiyen kalemlerinde çeşitli is-
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tikametlerde meydana gelen gelişmeler sonu
cunda, sene sonu itibariyle görünmiyen kalem
ler bölümünün 62 milyon dolarlık bir fazlalık
la kapanacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ödemeler den
gesi ile ügili bu açıklamalarıma son vermeden 
önce, önemli saydığım bir hususa istitraden 
işaret etmek istiyorum: Paramızın devolüe edi
lmeği yolunda zaman zaman ortaya çıkarılan 
rivayetler ihracatımın beklenen ölçülerde 
gerçekleşmesinde hiç şüphe yok ki menfi rol 
oynamış ve zararlı birtakım spekülatif hare
ketlere'zemin hazırlamıştır. 

Malûmunuz olduğu üzere ihracatın gelişti
rilmesi ve teşviki hususunda Hükümetimizce 
büyük biı- önem verilmekte ve buna mâtufen 
1963 yılında çeşitli tedbirler atamış bulun
maktadır. Bu tedbirlerin başlıcalan şunlardır. 
261 sayılı Kanuna istinaden yayınlanan karar
namelerde 78 yeni mamul vergi iadesi sistemin
den faydalandınlmıştır. 

ihracatın geliştirilmesi ve teşviki esasla
rına taallûk eden 16 Eylül 1968 tarihli karar
name gereğince ihracatçılarımız için yeni im
kânlar sağlanmış ve ihracat kredileri ile ihra
cata taallûk eden işlemler her türlü vergi, re
nim ve harçlardan istisna edilmiş ve ihracat 
kredisi % 2 ucuzlatılmıştır. 

Serbest döviz karşılığında yapılacak ihra
catın finansnıanındaki' ihracatçılara selektif 
kredi fonundan yararlanmak suretiyle % 3 
oranında daha düşük faiz ödemeleri imkânı sağ
lanmıştır. bununla birlikte masraf karşılıkla
rının asgari hadde indirilmesi temin edilmiş
tir. 

Bunlardan başka ihracatı yapacak sanayi
cilere de ihracata yönelen imalâtlarının finans
manında aynı tedbirlerden faydalanma im
kânları verilmesi kararlaştırılmıştır. Keza, ver
gi iadesi listelerinde yer alan 'mamullerle yaş 
meyva ve sebze ihracatçılarmın genel bütçe
den tesis edilen ihracatı geliştirme fonundan 
tamtma, pazar araştırması ve ilk yerleşme faa
liyetleri için uygun şartlarla kredi alabilme-
leri imkânı temin edilmiştir. 

Diğer taraftan 1969 yılına ait ithalât rejfei 
kararı gereğince ithalâtçılardan anarak 
rcoria* Bankasında özel bir hesaba toplanacak 
olan teminatların % 25 i ihracat projelerinin 
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işletme kredisi ihtiyaçlarında ' kullanılabile
cektir. 

Başlıcalarını kısaca belirtmeye çalıştığım 
bu tedbirler yanında ihracata yönelmiş sa
nayi teşebbüslerinin gelişmesi için yatırım in
dirimi, gümrük indirimi, 'gümrük taksitlendir-
mesi'vebu yatırımların yatırımları geliştir
me ve teşvik fonlariyle finanse edilmesi ulaş
tırma endüstrilerimizin ihraç ihtiyaçlarımıza 
yeterli bir hale getirilmesi, y'aş meyva ve seb
ze, su ürünleri ihracatının geliştirilmesini te
min için üretim bölgelerinde gerekli orga
nizasyonlar, tedbirlerinin alınması, ulaştırma 
ve pazarlama kuruluşlarının desteklenmesi gi-
M çeşitli tedbirlere de yer verilmiş bulunmak
tadır.' 

1969 yılında dış ticaretimizin ve bilhassa 
ihracatımızm ihracatı teşvik gayesiyle alın
mış olan bu tedbirler manzumesinin de yar
dımı sonucunda daha büyük bir gelişme gös
tereceğini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; önemli bir 
konu olarak konsorsiyum faaliyetleri üzerinde 
de durmak istiyorum. Bilindiği gibi 1968 yılı 
promunum gerektirdiği dış finansman ihti
yacı 314 müyon dolar olarak tahmin edilmişti. 
Bunun 100 milyon dolarhk kısmının önceki 
yıllar zarfında temin edilmiş bulunan proje 
kredilerinden kullanmak suretiyle karşılan
mam ve 214 milyon dolarının da, ki bu meblâğ 
30 milyon dolarhk rezerv artışı amacına ma
tuf ihtiyaç da dâhildir. Program kredisi ola
rak Konsorsiyumdan temini öngörülmüştür 
Konsorsiyunnm25 ve 26 Ocak 1968 tarihlerin: 
d» yapılan toplantılarında daha önceki yıllar-
^ o l L u g i b i rezerv artışına matuf finans
man talebLiz inceleme konusu yapılmamış 
- döviz gemlerimizin öngördüğümüz miktar 
berinde tahakkuk edebileceği mülâhazasiyle 
pvoo^m kredisi ihtiyacımız 160 milyon dolar 
bbrak tesbit edilmiştir 

ffvekrin ,<rerek bu toplantıda ^ e k s e 25 Ha¬' 
ziran 1968 tarihinde yaptıkları toplantıda be-
yan ettikleri taahhütlere göre program kredi¬ 
leri toplamı bu yıl için Milletlerarası Para 
Fonu ve'Avrupa Andlaşmasmdan sağlanan kre-
-Vle-V, birlikte 165 milyon dolara varmışta. Bu 
- , e - 4 ^ „ 34 milyon dolarlık kısmı bor'c tecili 
ve finansman şeklindedir. Yine aynı dönem için 

— 
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sağlanan proje kredileri toplamı da takriben 168 
milyon dolardır. 

1968 yü. sonu itibariyle hamlanan geçi
ci ödemeler dengesine göre bu yılfiilen kul
lanılmış olan program kredileri 174 milyon 
ve proje kredileri de 118 milyon dolar olarak 
tahakkuk etmiştir. 

1969 yılına gelince; bu yıla ait programımız 
dış finansman ihtiyacımızı 147 milyon dolan 
program ve 150 milyon dolan proje kredisi 
olmak üzere 297 milyon dolar olarak tesbit et
miştir. Bu itibarla 17 ve 18 Aralık 1968 tari
hinde yapılan mûtat taahhüt öncesi toplantı
da Konsorsiyumdan program kredisi olarak 
147 milyon, proje kredisi olarak da yeni pro
jelerimiz göz önünde bulundurulmak suretiyle 
180 milyon dolar talebedilmiştir. 

Konsorsiyum bu taleplerimizin mâkul ol
duğunu kabul etmiştir. Önümüzdeki Mart so
nunda veya Nisan ayı başlarında kesin taahhüt 
toplantısında durum daha sarih olarak meyda
na çıkacaktır. 

Bununla beraber 17 ve 18 Aralık 1968 top
lantısında bâza üyelerin kesin açıklamalanna, 
diğer bâzılarının da geleceğe matuf taahhütle
rine göre şimdiden sağlanan program kredi
leri aynı nitelikte olan borç tahfifleri de dâhil 
olmak üzere 105 milyon dolara yükselmiştir. 
Buna 1969 da kullanılması mümkün bulunan 
27 milyon dolarlık Milletlerarası Para Fonu 
bedisi ve elde edilmesi umulan diğer taah
hütler de ilâve edildiği zaman bu yıla ait ihti
yacımızın tamamen sağlanacağı anlaşılmak-
"tadır. 

Öte yandan Konsorsiyum üyelerinin Aralık 
aymdaki toplantıda yaptıklan taahhütlere ve 
açıklamalara göre 1969 yrtına ait proje kre
dileri 150 ilâ 160 milyon dolar civarında ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 1968 yılın
da da para ve kredi politikası hem kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmeye ve hem de ekono
mik istikran korumaya yöneltilmiştir. Bu 
maksada ulaşmak için Hükümetimizce para ve 
kredi politikasiyle diğer malî politikalar çok 
yönlü ve ahenkli br/şekilde yürütülmüştür. 
Banka kredileri ve Merkez Bankası kredileri 
bir taraftan ekonominin ihtiyaçlarına ve is
tikrarlı bir kalkınma finansmamna uygun öl-

28 . 1 . 1969 O : 1 

çülerde gelişirken diğer taraftan da kamu ve 
özel sektöre dağılışı balonundan plân ve prog
ram hedeflerine uygun bir bünye değişikliği 
göstermiştir. 1968 yüı içinde para arzı ve kre
di hacmi arz ve talep dengesini değiştirecek 
mahiyette bir gelişme göstermemiş ve genel 
ekonomideki inkişafa uygun bir seyir taMbet-
miştir. 

Ekim 1967 rakamlanna kıyasla Ekim 1968 
de emisyon hacminde yüzde 7,8; para arzında 
% 15,3; mevduat toplamında % 19,4; banka kre
dilerinde ise % 17,2 oranlarında artışlar ol-
m u t u . 

1968 yılında ekonominin emrindeki likiti-
teyi tâyin eden âmillerin daha önceki yıllar
dan farklı bir gelişme gösterdiği ve gerek 
p a n a n ı gerekse kredilerin genişlemesinden 
emisyonun ikinci plânda kaldığı buna karşılık 
mevduat ve banka kredilerinin bu genişleme
yi. sağlayıcı yönlerde inkişaf ettiği müşahede 
olunmuştur. 

1968 yılındaki para arzı artışlannda mev
duat artışı önemli bir rol oynamış ve Ekim 
1967 de 19,3 milyar lira olan mevduat toplamı 
Ekim 1967 de 23 milyar liraya yükselmiştir. 

Banka kredileri de 1968 de 1967 ye nazaran 
daha yüksek bir seyir taMbetmiş ve yine Ekim 
aylan itibariyle 1968 de 1967 ye nazaran ban
ka kredilerinde yüzde 17,2 Merkez Bankası 
kredilerinde de % 11,8 oranlarmda artışlar vu
kua gelmiştir. 

Merkez Bankasının kredi politikası daha 
geniş ölçüde bankalar aracılığiyle ekonomik 
amaçlı faaliyetlerin finansmanına yöneltilmiş
tir. Kredilerin nevileri yönünden aynı artısı 
değişik oranlar dâhilinde zirai krediler ife 
küçük sanat ve esnaf kredilerinde ve ticari 
kredilerde de görmek mümkündür. Banka kre
dilerinin 1968 yd. içindeki gelişmelerinde dik-
kati çeken başlıca özellikler şunlardır:. 

1963 yılı genel kredi hacmmdaki artış 1967 
dekinden daha yüksek olmuştur. Kredi hacmin-
daki genişleme daha ziyade mevduat hacmin-
daki artıştan ileri gelmiştir. Banka kredilerin-
deki artış", oram, Merkez" Bankası kredileri ar
tış oranından daha fazladır. 

Saym Başkan, sayın senatörler nispî fiyat 
istikran 1968 yılı içüıde de muhafaza edil-
miş, gerek toptan eşya fiyatlan, gerekse ge-
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çinme endeksindeki yükselişler bir önceki 
yıldan daha yavaş bir seyir' takibetmiştir. 
Toptan eşya fiyatları Şubat ayından itibaren 
bir'düşüş" kaydettikten sonra Eylül ayını mü-
taakıp'mevsimlik hareketlere uygun bir geliş
me göstererek 1967 yılının Aralık ayındaii 
326 puvana karşılık, Aralık 1968 de 345 puan 
olmuştur. Bu duruma göre toptan eşya fiyatla
rında 1968 deki yıllık artış oram,'1967 deki 
% 5,2 ye mukabil, 1968 de % 3,4 ü göstermek
tedir. Toptan eşya fiyatlarının son aylardaki 
gelişmesinde gıda maddeleri ve yemler grupu 
sanayi maddeleri ve yarı islenmişler grupuna 
nazaran daha müessir bir rol'oynamıştır. 

Geçinme endekslerine gelince, Ankara geçin
me endeksi de aynı şekilde yıl basındaki du
rumunu birkaç puvan farkla Eylül "ayına kadar 
devam etmiş ve Ekim ayındaki 335 puana kar
şılık, yıl sonunda 3 puvanlık bir artışla 338 ol
muştur. Ankara'da 1967 yılının 12 aylık ge
çinme endeksleri ortalaması, 317. Yıllık artış 
oram % 6,4 buna mukabil 1968 e ait endeks or
talaması 330, yıllık artış oranı, % 4,1 dir. İs
tanbul geçinme endeks{ Ankara'ya nazaran 
daha yukanbir seviyede seyretmiş, Ekim 
ayında 369 iken, yıl sonunda 372 olmuştur. 1968 
yılı istanbul geçinme endekslerinin 12" aylık or
talaması 362 puvan, yıllık artış oranı ise, % 6,2 
dir. Bu oran 1967 yılma ait olan % 14 oranma 
tayasla oldukça düşük bir rakamdır. 

Aitın piyasası bu yıl da, hareketli geçmiş Ve 
altın fiyatlarında bir yıl öncesine kıyasla yük
selişler meydana gelmiştir. Bu yükselişte ta
biî Milletlerarası piyasa' fiyatlarında meyda
na gelen gelişmeler basta, rol oynamıştır. 
Bu münasebetle Mart 1961 tarihinden önce 
Lor-dra piyasasında bir Onsu 35 dolar olan al
ton, Ocak 1969 başında bir Onsun 42 dolara 
yükseldiğini belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, saym senatörler, ekonomimi-
zin inkişafı konusundaki açıklamalarımdan da 
a n l a m a ğ ı gibi, 1968 yılında yüksek bir ge
lişme hm gerçekleştirilmiştir. Yüksek bir ta
lep seviyesi, yeterli'bir arz hacmi ve nisbi fi
yat istikran 1968 yılının belirli karekteristik-
leridir. Para, kredi, dıs ödemeler ve kamu ma
liyesi politikaları bu ' sonuçların sağlanması 
bakımından en yararlı şekilde yöneltilmiş. Ya
tırımlar artmış, üretimin toplam hacmi kadar 
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çeşitlerinin de geliştirilmesi tahakkuk etmiş-
tir". 

Sayın Başkan, saym senatörler 1969 bütçe
si hakkındaki maruzatım arasında kamu ida-
resinde yapılan çeşitli tanzim ve reform ça-
Iışmalariyle, kamu personeli için öngörülen 
tedbirler üzerinde de bilgi vermek istiyorum: 
Devlet Personel Heyetince hazırlanan ve Devlet 
Memurları Kanunun çeşitli hükümlerini de-
ğiştiren özellikle sınıflandırmayı kanun met-
üne alan tasan üzerindeki çalışmalar devam 
etmektedir. Biz Devlet personel rejimini, yeni 
bir reform anlayışı içinde düşünüyoruz. Bu ba
kımdan Devlet Memurları Kanununun, ihtiyaç
lara ve Türkiye'nin gerçeklerine en mükemmel 
bir şekilde cevap verecek duruma gelmesi için 
gayr'et sarf ediyoruz. Devlet Memurları Kanunu-
na ait tadil tasarısı söz konusu çalışmalar biti
rildikten sonra T. B. M. M. ne 'takdim edile
cektir. 

Millî kaynakların imkân ölçüsünde fazla 
miktarda yatırımlara ayrılmasını sağlamak, 
harcama politikasında gözettiğimiz önemli bir 
ilkedir. Ancak halen uygulamakta olduğumuz 
'tftçe sistemine göre, kamu hizmetleri belirli 
pro^amlara bağlanamadığı için, hizmetler ara
mdaki tedahülleri önlemek mümkün olmadığı 
•m. hizmetlere plân ilkelerine uygun öncelik
ler tanınması da son derece güç bulunmakta-
dır. 

Ayrıca bugünkü bütçe sistemimiz, hizmet-
leris ödenekler arasında' direkt ve doğru bir 
maliyet ilişkisinin kurulmasını sağlıyan tek
niklerden de mahrum bulunmaktadn-, Böyle 
bir ilişkinin kurulmaması hizmetler için ba
zan gereğinden fazla kaynak ayrılmasına ve 
dolayısiyle israfa yol açmaktadır Diğer yan
dan bugünkü bütçe sistemimizin telJkleriyle 
v i l l an hizmetlerin fizikî sonuçlarım denet
lemeye de imkân yoktur. 

Arz ettiğim bu mahzurları bertaraf edecek 
kamu idaresini daha yetkili bir hale getirmek 
amaciyle bütçe sistemimizi tüm olarak değiş
tirmek ve bütçelerimizi program bütçe sistem 
ve tekniklerine göre hazırlamak için çalışma
lara başlamış bulunuyoruz. Bütçe" sistemimizi 
geliştirme çalışmaları 5 yıllık bir proje içinde 
ele alınmış ve 1972 yılı hedef olarak kabul 
edilmiştir.'Şu kadar ki çalışmalar ve araştır-
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malar bütçe sistemimizdeki değişikliğin 1972 
yılından daha önce gerçekleşmesini sağlıyacak 
şekilde yürütülmektedir. 

Program - bütçe çalışmalarına ilk defa 1968 
yılında başlanılma olup, bu yıl içinde 1969 ma 
lî yılı içinde model olmak üzere" Millî Eğitim, 
Tamn, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla-
riyle Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınmış
tır Bu 4 bakanlık için bugünkü sistemimiz0 
.bre, bütçeler yanında program bütçe t a 
lerine göre model bütçeler hazırlanmıştır. Prog
ram bütçe tekniklerine göre model btttode-
hazırlamak için yapılan çalışmalar, 1969 kin 
de de diğer bakanlıklara teşmil edilecektir, 
Bu suretle genel ve katma bütçelerimiz için ka 
deme, kademe program bütçe tekniklerine göre 
modeller hazırlanarak bütçe sistemimizi dü
şünülen değişiklik «öylece gerçekleştiriciş 
bacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler bütçe sistemimi
zin, geliştirilmesi ve ' program bütçe teknikle-
rinin uyalanması, bütçe idaresinin tasa za
manda yeniden düzenlenmesini lüzumlu k ı t a a t 
tadır. Kamu harcamalarını disiplin altına 
alan bütçelerimizi, kalkınma plânmı m f t » * 
bir vasıtası olarak kullanmak ve program büt-
çe tekniklerini uygulamak geniş' bir uzmnn 
kadrosuyla birlikte menajman,programlama 
ve raporlama gibi aletlerin de kullanılması ^ 
rekmektedir. 

S^z konusu uzman kadrosunun yetiştiril™e-
sin, fiilen başlanmıştır. Bunun yanında büt 
çe idaremizi yeni metotlara ve tekniklere g ö 
yemden düzenlemek amacivle Malive Bakanlı-
ihnm tiimüyle ilgili reorounizasyon ç a W i » . 
n. «devesinde yapılmakta olan araştırmak 
iîeri bir merhaleye ulaşmış bulunmaktadır. 

Reform çalınmaları içerisinde üzerinde önen,. 
le düdüğümuz konulardan biri de Maliye B*-
kaklığı teşkilâtının yeniden düzenlenmesidir 
W . « « *akanl,*,nın iktisadi, ve malî * * , i . 
ereklerini daha ivi. bir sekiMe yerine getire
cek ***** Wr hiinyeye ' kavuşturulması için 
bütünü ile yeniden düzenlenmesi çalışmaları
na baiHanuş bulunuyoruz. ' " 

1968 yılında Maliye Bakanlığının merkez 
kuruluşunun incelenmesi tamamlanarak yeni 
bir teşkilât kanunu tasarısının hazırlanmasına 
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başlanmıştır. 1969 yılında bu tasarı ile ilgili 
^çalışmalar yapılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bilindiği gi-
i vergi idaresini düzenleme ve vergi yargı şis-
emini yeni esaslara bağlamak için birkaç yıl
dan beri üzerinde önemle durduğumuz konu
mdan birisidir. Gerçekten değişen iktisadi 
^artlara uygun vergi * ayarlamalarını süratle 
sapmak imkânını verecek seyyaliyette bir ver-
gi politikasının uygulanabilmesi ancak gelir 
'İaresinin yeniden düzenlenmesi ile mümkün 
•labilir Bu hususu göz önünde bulundurmak 
-uretiyle yapılan çalışmalar sonunda düzen-
'-nmiş olan vergi 'idaresi reformu ile İMİ 
- m m tasarısı kısa zamanda Türkiye Büyük 
"mirt Meclisine sevk edilecektir Veroi idare-
M„ yeniden düzenlenmesine parelel' olarak 

-aF yargı sistemini de yeni düzene kavuştur.' 
- V zarureti meydandadır Bu maksatla va-
-^an çalışmalar sonunda .hazırlanan ve ™".n 
. „ _ ,1 s f;m imizi t a n l am e r w , e'sa«lavaVa*b-
_ Ve- i mahkera-leri ^annn' t ^ n s ı da k i 
. ^ » n d o Türkiye Büyük Millet Meclisini ^n , , ' 
N e t e " ' - 7 7 ' -" 

Sayın Başkan, sayın üyeler son yıl. içinde 
' - « personeli ile ilgili olarak ataan Wta ted-
irler üzerinde de kısaca m e z â t t a takınmak 

diyorum. Bı, tedbirlerin basm-a belediyeler 
-r3 özel idareler personeline %'10 - 15 oranında 
™ S ve,-itaesim öneren kanunim c*anlması 
ilmektedir. Bu suretle <-eniş Mr ' m ^ * ve hiz
metli zümresi daha iyi" hayat ş a l a rma kavuş
turulmakla beraber bu zümre ile .»-enel ve katma 
'nitçeli daireler memur ve hizmetleri arasında
ki fark da kaldırılmış bıüımmaktadr/ " 

Diğer bir tedbir de; hizmetli adı verilen üc-
:-3tli personelin hastalık ve tedavi giderleri ile 
yıllık izin haklarına mütaalliktir. Halen genel 
-e katma bütçeli dairelerde yiizMnden fazla sa
yıda ücretli personel çalışmaktadır. Bilindiği 
"izere hizmetliler yıllık izin süreleri ve tedavi 
öderleri bakımından maaşlı memurlara nazaran 
farklı bir statüye sahiptirler. Aylüd, memurla
rın hastalık ve tedavi giderleri Devletçe ödendi
ği halde hizmetliler bu imkândan mahrumdur
lar Hükümetimizce kamu idaresinde çeşitli za
rarlı neticeleri olan bu faridı durumu aldırmak 
ımacı ile 1989 y h Genel'Bütçe Kanunu ile hiz
metliler hakkındaki 15 <-ünlük yfflrt: izin müd
detinin bir "ilâ beş yıllık hizmeti bulunanlar için 

-
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11, dul ve yetimlerle ilgili meseleleri kamu per
soneli ile tüm problemler içinde ele alan emek
li, dul ve yetimlerin hayat şartlan ile yakından 
ilgilenen Hükümetimiz bu konu üzerinde de kı
sa bir gelecekte mutlaka duracakta. 

Sayın Başkan, değerli üvoler, Türkiye Cum
huriyetinin kuruluşunda büyük fedakârlıkları 
olan, fakat buna rağmen yıllarca ihmale uğn-
yan aziz milletimizin kahraman evlâtlan istik-
lâl Madalyası hâmillerine şeref aylığı bağlanma
sı Hükümetimizce kararlaştınlmış ve Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan tasan 24 Şubat 1968 
tarihinde kanunlaşarak istiklâl Madalyası sahip
lerine 300 lira aylık bağlanması ve bunlann 
Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası ta
şıtlarında ücretsiz seyahat edebilmeleri, Devlet 
hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmeleri kabul 
edilmiştir. Bu kanuna göre Aralık 1968 sonu 
itibariyle 18 000 istiklâl Madalyası sahibine 
aylık bafflanmıştır. Bu konu için 54 milyon li
ra ödenek bütçeye konulmuş ve bu ödeneğin Ma
liye Bakam tarafından ihtiyaca göre artırılabi-
leceği öngörülmüş bulunmaktadır 

Sayın Başkan, saym senatörler, şimdi kesin 
sonuçlan alınmış bulunan 1967 malî yılı ile 
1968Jmalî ydınm 10 aylık dönemine ait uygu
lama sonuçlan ve tetkiklerinize arz edilmiş bulu
nan 1969 malî yılı bütçesi hakkında kısa'ca bil
gi vereceğim. 

1967 malî yık genel bütçesi uygulamasma 
gelince; 

Kesinhesap sonuçlarına göre 1967 malî yılı 
genel bütçe ödenekler toplamı, 

9 milyar 620 milyon lirası cari 
İki milyar 674 milyon lirası,yatmm 
Yedi milyar 613 milyon lirası sermaye teşkili 

ve transfer'harcamalan ile ilgili olmak üzere, 
19 milyar 907 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Bu ödeneğe dayanılarak yapılan harcamalar 

ise; 
8 milyar 830 milyon lirası cari, 
İki milyar 417 milyon lirası yatınm, 

7 247 000 000 lirası sermaye teşkili ve trans-
| fer harcamalan ile ilgili olmak üzere, 

18 494 000 000 liraya ulaşmıştır. Aynı devre 
içinde; vergi ve vergi dıs, gelirlerle özel gelir ve 
fonlardan 16 991 000 000 Ura, 

îç istikrazdan 500 000 000 lira, 

20 güne, beş yıldan fasla hizmeti olanlar için de 
bir aya çıkarılması ve bu hizmetlilerin tedavi 
giderlerinin diğer memurlar gibi Deletçe öden
mesinin kabulü 1969 bütçesinde teklif edilmiş 
bulunmaktadır. Hükümetin teklif ettiği bu hu
sus Yüksek Heyetinizce kabul buyurulduğu tak
dirde 100 binden fazla kamu personelini ilgilen
diren önemli bir konu halledilmiş ve yıllardan 
beri devam eden eşitsizlik böylece giderilmiş ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 1868 yılında 
emekli, dul ve yetimlerle istiklâl Madalyası sa
hiplerini ilgilendiren malî tedbirler yönünden 
kesif çalışmalanmız olmuştur. 

Emekli, dul ve yetim ayhklannm eşitliğini 
salğamak amacı ile Hükümetçe hazırlanan ka
nım tasansı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunmaktaebr. Hükümetin teklif ettiği bu Imsus 
bulunmaktadır. Bu tasan ile 30 yıl" hizmet ifa 
eden asker, sivil, bütün iştirakçilere % 70 üze
rinden aylık bağlanması ve bu nisbetin 30 yıldan 
fazla beher hizmet yılı için % 1 arbriarak 
% 80 e kadar çıkanlma»*; 1950 yılından önce 
bağlanmış ve 669 sayılı Kanunla rütbe, derece 
ve kadro aylığı itibariyle 1 . 1 . 1950 tarihinde
ki emsalleri seviyesine getirilmiş aylıklarla bu 
tarihten sonra bağlanm-s emekli, dul ve yetim 
aylıklarmın son rütbe derece ve kadro ayhklan
na göre yükseltilmesi, 30 yH hizmet için % 70 
üzerinden aylık bağlanması hakkındaki hükmün 
bundan evvel bağlanmış olan bütü sivil, emekli, 
dul ve yetim aylıklan ile 2.8.1960 tarihli ve 42 
sayılı Kanundan önce bağlanmış olan askeri 
emeldi, dul ve yetim ayhklanna da u y a n m a s ı 
barem, teşkilât, kadro ve sair kanunlarla ayl,* 
larda yapılacak yükselmelerin emekli dul ve ye
tim ayhklanna uyo-ulanması suniyle bundan 
sonra gerek emekU reiiminin değişmesinden ve 
gerekse personel ayl ı l inmn yükseltilmesinden 
dolayı emekli, dul ve yetim aylılkan arasında ye
niden eşitsizliklere meydan verilmeme* Ha
zineden 'aylık alan 80 bin civanndaM emekli 
du! ve yetim aylıklannm Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına devri suretiyle bu aylıklann 
da Sandıkça ve çekle ödenmesi öngörülmüştür. 

Emekli dul ve yetimlerle ildli büyük' bir 
problem de bunlar için hastalık ve tedavi gider
leri hakımından Devlet memur ve hizmetlileri
ne parelel bir sistemin kabul edilmesidir. Emek-
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Dış kredi kaynaklarından 1 101 000 000 lira-
lık genel bütçe geliri tahsil edilmiştir. 

Bu suretle gelir ve gider rakamları arasında 
ortaya çıkan gelir fazlası takriben 98 000 000 
lira olmuştur. Böylece, 1967 malî yılı genel büt
çesi iddialar hilâfına açık ile değil, fakat 
98 000 000 lira fazlası ile kapatılmış bulunmak
tadır. 

1968 malî yılı 31 Aralık 1968 tarihi itibariyle 
genel bütçe ödenek toplamı; 

10 406 000 000 lirası cari, 
2 603 000 000 lirası yatırım, 
9 milyar 9 000 000 u sermaye teşkili ve trans

fer harcamalarına aidolmak üzere, 
22 milyar 18 000 000 liraya ulaşmıştır. 
Malî yıl başında bütçe ile verilen ödenek 21 

.miyar 612 000 000 lira olduğuna göre, 10 aylık 
uygulama döneminde ödeneklerde çeşitli kanun
larla sağlanan 406 000 000 liralık bir artış mey
dana gelmiştir. 

Aynı dönem içinde genel bütçeden yapılan 
harcamalar için de : 

7 milyar 661 000 000 lirası cari, 
2 müyar 66 000 000 lirası yatırım, 
7 milyar 266 000 000 lirası sermaye teşkili 

ve transfer harcamaları olmak üzere, 
16 milyar 993 000 000 liraya ulaşmıştır. 

1968 yılı gelir bütçesinin uygulama sonuçla
rına gelince, 1968 malî yılının 10 ayı zarfında, 
vergi gelirlerinden 13 milyar 426 515 583 lira; 
vergi dışı normal gelirlerden 803 391 453 lira, 
özel gelir ve fonlardan 1 milyar 760 030 286 lira 
olmak üzere toplam; 15 milyar 989 937 322 lira
lık tahsilat yapılmıştır. 

Bu duruma göre, 1968 malî yılının ük 10 ayı 
içinde genel bütçe gelir tahminlerinin % 77,20 i 
realize edilmiş olmaktadır. 1968 yıhnın ilk 10 ayı 
içinde yapılan tahsilat, 1967 yüının aynı dönemi 
içinde yapılan tahsilata nazaran % 4,9 oranında 
bir noksanlık arz etmektedir. 

Biraz önce açıkladığım 1988 yılımn ilk 10 
aylık filî harcama ve tahsilat rakamları muka
yese edildiğinde, gelirlerin harcamalara kıyasla 
daha düşük bir tempo ile seyrettiği görülmekle 
heraber,hemen kaydetmek isterim ki, bir taraf
tan Hükümetçe geçen Aralık ayı ortasında alı
nan geniş mahiyetteki tasarruf tedbirleri, beri 
taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
buyurulan 500 000 000 liralık istikraz kanunu-
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nun bahşettiği imkânlarla sene gayesi itibariyle 
1968 yılı bütçesinde de dengeli bir gelişmenin 
teminine gayret sarf edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; şimdide 
1969 malî yılı bütçe tasanları üzerindeki mânı-
zâtıma geçiyorum : 

Genel bütçe tasarısının Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda yapılan değişikliklerden sonraki 
sekli ile, 
" Cari harcamalar için 11 milyar 126 786 034 
lira, 

Yatırım harcamaları için 2 milyar 916 647 043 
lira, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 11 milyar 654 696 705 lira olmak üzere, 

Topluca 25 milyar 696 976 157 liralık öde
nek teklif edilmiştir. 

Katma bütçeler de hesaba katıldığı takdir
de konsolide Devlet bütçesinin ödenekler topla
mı olarak 26 milyar 666 323 317 liraya ulaşmak-
ta ve bu miktarın, 

12 milyar 405 916 518 lirası cari, 
6 milyar 939 445 053 lirası yatırım, 
7 milyar 323 961 746 lirası sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları ile ilgili ödeneklere ait bu-
tomaktadır. 

1969 malî yılı konsolide Devlet bütçesi için 
teklif edilen ödenek miktarının 1968 malî yılı 
konsolide bütçesine nazaran arz ettiği mutlak ve 
nispî artışlar fee şöyledir. 

Cari harcamalarda 1 031 364 327 tutarında 
ve % 8,83 oranında, 

Yatırım harcamalarında 762 476 959 lira tu-
tarmda ve % 9,48 oranında, 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
ise, 1 845 373 848 lira tutannda ve % 36,89 ora
nında ki, toplam olarak; 3 638 215 134 lira tuta
rında ve % 16,68 oranında bir artış olmuştur. 

Toplam ödenek miktarındaki artış, geçmiş 
yıllardaki artış oranlarından daha yüksek bir 
seviyede bulunmaktadır. Bu gelişmeyi doğuran 
faktörler arasında birincisi, bütçede gayrisâfilik 
ilkesini bozmamak amaciyle, Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketine ve Tekel Genel Müdür
lüğü gelirlerinin gelir bütçesine gayrisafi olarak 
alınması ve kuruluşların destekleme mubayaala
rı dolayısiyle yapmakları harcamalar için gider 
bütçesine 550 000 000 lira tutarında ödenek kon
muş olması başta gelmektedir. 
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Diğer bir faktör de gider bütçesinin sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları bölümlerinde yer 
alan geliştirme fonlarına daha fazla ağırlık ve
rilmesidir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında geliş
me carileri olarak nitelendirilen Millî Eğitim 
hizmetleri için önemli yer tutan üniversitelerin 
cari harcamaları ile, Tarım Bakanlığı harcama
larında geçen yıla nazaran % 16 nın üzerinde 
önemli artışlar kaydedilmiştir. Üniversite ve 
yüksek okullarda okuyan öğrencilere ayda 250 
lira olarak verilmekte olan burslar 350 liraya, 
orta ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik 
okul öğrencilerine ayda 200 Ura olarak verilen 
burs miktarının da 250 liraya çıkarılması Hü
kümetimizce kararlaştırılmış ve Kasım 1968 ta
rihinden itibaren bu'şekilde uygulanmaya baş
lanmıştır. 

Parasız yatılı öğrencilerin yiyecek ve giye
ceklerinin bütün okullarda aynı ölçüler dâhi
linde iyileştirici mahiyette tedbirler ahnmış, 
üniversite kantinlerinde öğrencilere daha kali
teli yemek yedirilmesini sağlamak için 1969 yı
lı bütçesindeki bu nevi tahsisatlar ve yardım
lar Hr" misli artmlmıştır. Ayrıca, üniversite 
öğrencilerinin tamamının yurtlarda barandırıl
masını temin maksadivle Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile, öğrencilere yurt yaptırmak için 
teşebbüse geçen derneklere yapılan yardımlar 
artırdmuto. Bu yardımların 1969 malî yılın
da dalı* da artırılma*, öno-örülmüş bulunmakta
dır. MU1î Savunma ve emniyet hizmetleri ile, 
sağlık hizmetleri için bütçeye konan toplam 
ödeneklerdeki artış' % 12" ilâ 13 arasında ol-
muştur. Bunların içerisinde bilhassa millî sa
vunma giderlerinin genel bütçe toplamına olan 
oranının yüzde "22 olduğu göz önünde tutulur
sa yüzde 13 lük bir artışın genel bütçedeki 
harcamaların genişlemesini büyük ölçüde etki
lediği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır 

1969 malî yılı genel bütçe' gelirlerine gelin
ce : 

21 249 242 541 lirası vergi gelirlerine, 
1 132 122 541 lirası vergi dışı normal gelir-

lere, 
2 116 milyon lirası özel gelirler ve fonlara 

aidolmak üzere topluca 24 497 364 782 l t a tah
min olunmuştur. 

Katma bütçeli idarelerin 972 738 226 lira 
olarak tahmin'olunan öz gelirleri de dikkat na-
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zara alındığında 1969 yılı konsolide Devlet 
bütçe gelirleri tahmini 25 470 103 008 liraya 
ulaşmaktadır. Bu duruma göre 1969 yık kon
solide Devlet bütçesi gelir tahminleri 1968 ma
lî yılı gelir tahminlerine nazaran 3 789 999 826 
üra tutarında ve yüzde 17,4 oranında bir artı
şı temsil etmektedir. Mezkûr fazlalık genel büt-
ce gelirleri tahminlerinde yer alan 3 804 162 030 
firalık artışın ve katma MUoeli idareler gelir
lerindeki 22 345 324 liralık cüzi bir eksilişin 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Genel büt-
çe gelir tahminlerinde yer alan 3 785 153 547 
lira tutarındaki fazlalık ise şimdi arz edeceğim 
<elir kategorilerine ait artış ve eksilişlerin mu-
hassalasını ifade etmektedir. Buna göre vergi 
hürlerinde 3 948 242 241 ve vergi dıs, nor-
-nal gelirlerde 226 228 631 liralık bir artış ön-
o-örülmekte, özel rtllrler ve fonlarda' ise 
389 317 325 liralık bir eksiliş beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler 1969 yılı 
Bütçesinin gerektirdiği ek finansman ihtiyacı
nı karşılamak maksadiyle vergi kanunlarımız-
da yapılması derpiş olunan değişiklikler hak-
koda kanun tasarısının Büyük Millet Meclisi
ne sevk edilmiş olduğu ve halen Karma Ko
misyonda müzakere edilmekte bulunduğu ma
l û m l a r , Tasarı Yüce Senatonun tetkiklerine 
intikal ettiH zaman o-etirilen değişiklikler ve 
yenilikler hakkında geniş maruzatta bulunaca-
ğım taVîdir. Ancak şurada ifade etmeliyim M, 
1969 yılı programının ek finansman ihtiyacı 
buo-ünkü ekonomik şartlar ve vergi mevzuatı 
muvacehesinde isabetle seçilen tedbirlere da
yandırılmıştır. 

Muhterem senatörler, su hususu önemle kay-
detmek isterim ki, vergi 'sistemimiz; verimlilik, 
müesseriyet, sosyal adalet ve uygulama sonuç
ları balamından esaslı bir incelemeye tabi tu
tulduktan sonra vergi rezervleri tesbit edilmek-
te ve gerekli tadil tasarıları huzurunuza geti-
ilmektedir. Bu defa da aynı şekilde hareket 
edilmiştir. 

Sayın Başkan ve savm Senato üyeleri, 1969 
malî yılma ait konsolide Devlet bütçesinin öde
nekler toplamının 26 670 103 008 lira olduğunu 
arz etmiştim. Bu ödeneklere mukabil tahmin 
olunan "konsolide gelirler toplamı ise, 
25 470 103 008 liraya baliğ olmaktadır, öde-
nekler ile tahmin edilen gelirler arasmdalri 
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fark böylece 1 200 milyon liradır. Bu farkın I 
600 milyon liralık tamı zahirî bir farktır. 
Yüksek malûmları olduğu üzere Muhasebei 
Umumiye Kanunu gereğince kadro karşılıkları
nın tam olarak bütçeye konulması zorunluğu 
ve malî sistemimize ilişkin bâzı özellikler öde
neklerin önemli bir kısmının otomatik olarak 
tasarruf edilmesi sonucunu doğurmaktadır. 
1969 malî yılında bu şekildeki tasarrufların 600 
milyon lira civarında olacağı tahmin olunmak
tadır. Bunun dışında mitçe giderleri ile gelir 
tahminleri arasında meydana geleceği düşünü-
len 600 milyon liralık farkın ise ic istikrazla 
karşılanacağı derpiş olunmuştur. * 

Yüce Senatonun Sayın Başkanı, sayın üye
leri; maruzatıma son veriWhuzurunuzda bir 
daha beyan etmek isterim M, Türk ekonomisi 
güven verici bir gelişme içerisindedir. Bir ta
raftan plân ve programlara uygun olarak yük-
sek nisbetlerde tahakkuk ettirilen yatırımlar, 
öbür taraftan yüksek bir toplam talep seviye
si ve kifayetli bir arz hacmi ekonomimizin is-
tikrar içinde gelişmesini sağhyan faktörler ola
rak g ö b e k t e d i r . 1969 yılma istikrar içinde 
girişmenin bu müsait şartlan içinde girmekte
yiz Bu itibarla 1M» jriuria ' ekonomimizin 
başarılı bir merhaleye ulaşacağını ümidediyo-
ruz 1969 malî Alı bütçe 'tasarılarının ikinci 
Beş Yıllık Plân Ue yılbİ programda yer alan 
temel ilkelere uygun olarak tanzim edilmiş ol-
duğunu bu vesile kaydetmeden geçemiyeceğim 
Bu bütçelerin geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da değerli tenkid ve telkinlerimin ışığı 
altında daha mükemmel bir hale geleceği nût 
hakkaktır. 

1969 yılı bütçelerinin memleketimizin kal-
kurmasına ve milletimizin refahına faydalı ve 
uğurlu olmasını diler, bu vesile ile Yüce Sena- ' 
tonuza Hükümetim ve sahsım adına saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) * 

BAŞKAN - 1969 malî yılı Bütçe kanun ta
sarısının tümü üzerinde siyasî parti grupları 
adına söz alan sayın senatörlerin isimlerini oku
yorum: C. H. P. Grupu adına Sayın Bekata, 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Melen, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Kaplan, Kontenjan 
Grupu adma Sayın izmen, ve Sayın Madanoğ-
lu, A. P. Grupu adına Sayın Ziya Termen'dir. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımız ara-
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sında C. H. P. Grumı adına söz alan Sayın 
Bekata söz sizindir, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, C. H. P. Senato Grupu adına 1969 
bütçesinin tümü üzerinde konuşmak için hu-
zurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
Grupumuzun 1969 bütçesinin Türk Milletine 
ve Türk yurduna hayır" ve uğur getirmesi hak-
kındaki samimî dileklerini, içten duygularla 
arz ederim. 

Her bütçe, bir Hükümetin geçmiş yıldaki 
tüm icraatının ve bunun ışığı altında gelecek 
yıla ait çalışmalarının eleştirilmesine, takdir 
n tenkidine imkân verir. 1969 bütçesinin buna 
eklenecek ayrı bir özelliği de vardır. Bu bütçe 
ile, Adalet Partisi iktidarının dört yıllık hiz
met dönemi sona erecek ve 1969 da yeni bir 
genel seçim yapılacaktır. Bu itibarla, 1969 büt
çesi üzerinde görüşürken Adalet Partisi İkti
darını, daha geniş bir acıdan incelemekte isabet 
olacaktır. * * 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamın sağlamlı
ğını, hepinizin kabul edebileceğiniz bir temel 
üzerinde oturtmak, varılacak objektif yargüan 
paylaşmanıza yardımcı olmak ve iktidara hak-
sızlık' yapmamak için, benimseneceğini umdu-
ğumuz'bir usul bulmaya çalıştık. Böylece Ada
let Partisine mensup senatör arkadaşlarımızın 
da bu yargılar üzerine ciddiyetle eğilmeleri 
sağlanmış olacaktır. 

Müsaadenizle önce dayandığım esasları arz 
edeyim : 

1. - Batılı demokratik düzende bir parti, 
parti programında ve seçim beyannamesinde 
millete vadettiklerine; seçmen vatandaş çoğun-
luğunu inandırdığı kabul edilerek iktidara ge-
Ur. öyle ise Hükümet dört yıllık bir iktidar 
dönemi içinde, Adalet Partisi, programında ve 
seçim beyannamesindeki vaitleri ne ölçüde ger
çekleştirmiştir? 

2 . ' - Parlömanter rejimlerde bir hükümet, 
Parlâmentoya sunduğu ve yapmayı taahhüdet-
tiği Hükümet programına güven oyu alır. Şu 
halde, Adalet Partisi İktidarı, Hükümet nro-
^amındaki taahhütlerini yerine getirmişimi-
dir? 

3. - Bunları tamamlamak üzere bir Başba
kan ve Bakanlar - Senatodaki, Millet Meclisin-
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deM ya da millet huzurundaki resmî vait ve 
sözlerini tutmak zorundadırlar. Bu Hükümet 
etmenin de ciddî bir itibar şartıdır, öyle ise 
Sayın Denürel ve arkadaşları verdikleri söz
leri tutmuşlar mıdır? 

4. - Bir hukuk devletinde, hukuka en çok 
riayete mecbur ve hukuk müesseselerine saygı
lı olması gereken makam, Hükümettir. Çünkü, 
devletin temeli hukuktur. Hukuku çiğniyen ve 
müesseseleri karşısına alan Hükümet, kendi 
meşru temeli ile oynamış olur. Hükümet bu 
tabiî kuralı titizlikle uygulamış mıdır? Ka-
ramların kendisine verdiği yetki ve görevleri 
aynen yerine getirmiş midir? Bütün müessese
ler ve vatandaşlar karşısında taraf tutmadan, 
yurtta kanun hâkimiyetini cesaretle kurabil
miş midir? Böylece Türkiye'nin itibarlı ve güç
lü bir Hükümeti olabilmiş midir? 

5. - Demokratik rejim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Hükümet ve bütün siyasi ku
ruluşlar yeni Anayasamızın zemini üzerine otur
muşlardır. Şu halde, Adalet Partisi iktidarı, 
Anayasamızın ruhuna ve metnine sâdık kalarak 
Anayasanın verdiği görevleri tamamen yerine 
getirmiş midir? 

6. - Senatonun ve Millet Meclisinin bütün 
komisyonlarında ve genel kurullarında, Adalet 
Partili senatör ve milletvekilleri (Senatoda 183 
ün 100 ve Millet Meclisinde 450 nin 258 i) 
Adalet Partili olduğuna ve çoğunlukta bulun-
duklarına; komisyonlara, Senato ve Millfct Mec
lisi Genel kurullarma muntazaman devam ettik
leri takdirde karar almak ve kanun çıkarmak 
için vetcli sayıya da sahip bulunduklarına 
göre "Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
ile am bir işbirliği halinde çalışmış ve Mec-
isl,erin bütün zamanlarını iyi'değerlendirmesi

ni bilmiş yükümlü olduğu kanun tasarılarının 
hepini bu dönem içinde ve zamanında hazırlı-
yarak bunların tauntesmasmı sağlamış ve uy
gulamasına da geçmiş midir? 

7. - Ve nihayet arkadaşlarım, Yüksek Hu
zurunuzdaki 1969 bütçesi bütün bunları ken
dinde aksettiren ve böylesine sorumluluk duy-
gulanna sahip bir iktidar icraatına, maddi des
tek olacak nitelikte midir? 

Arkadaşlarım, eğer Hükümet, Adalet Par-
tisi iktidarı döneminde bunları gerçekleştirmiş 
ise, muhalefet partilerinin program ayrılıkla
rından doğan farklı görüşlerinin tartışılması 
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dışında, böyle bir iktidara yöneltilecek tenkid-
ler havada kalmaya mahkûm olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, arz ettiğim bu esasları 
eleştirirken, birçok bölge yanında Adalet Par-
tisi programını, 1965 seçim beyannamesini, Hü
kümet programını, Başbakanın ve Bakanların 
resmî demeçlerini, beş yıllık plânlarla, bunların 
yıllık uygulama programlarını, bütçeyi, gerek
çelerini, raporları, kanunları, Anayasayı incele
dik. Hükümetin üc yılı aşan icraatını ve Tür
kiye'nin bugünkü 'durumunu da gözden geçir
dik. Vardığımız sonuçları ve nedenlerini ana-
çizgileriyle Yüksek Huzurunuzda özetliyeceğim. 
Böylece muhalefetteki Adalet Partisi ile, Ada
let P u t U İktidanm, Adalet Partisi Genel Baş-
kanı Sayın Demirel ile Başbakan Sayın Denü-
rel'i de karşılaştırmak imkânım bulaiğız. 

Konuşmamızda yuvarlak sözlere ve aldatıcı 
rakamlara iltifat etmemeye, resmî belgelere sâ
dık kalmaya ve memleket gerçekleri karşmn-
da objektif olmaya çahştık. 

Sayın senatör arkadaşlarım, konuşmamızın 
lata. da iyi anlaşılmasını sağlamak için önce, 
Mr t-aslangıç noktasını belirtmeyi gerekli görü-
voruz. Adalet Partisi, Hükümeti ele ahrken ne 
-tündüğünü, Türkiye'nin halini nasıl gördü-
*5tofi ve neler yapmak istediğini daha son koa
lisyona girerken kendince tesbit etmiş ve bunu 
secim beyannamesinin 4 ncü sayfasmda millete 
•le'söyle açıklamıştır : 

'«Adalet Partisi azınlık idaresinin baskı ve 
tehditlerinden memleketimizi bir an evvel kur-
•*™ft, zayıfhyan ve dağılma alâmetleri gös
teren Devlet varlık ve otoritesini kurmak, mil
l i m i z i tereddüt ve endişelerden uzaklaştırıp, 
*nülî hedefler istikametinde yeniden toparlıya-
Mlmek için, Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
anılmasına önayak olmuştur» Öyle ise şu sa
c l a r ı n altını çizelim. 

Açıkça görülüyor ki, Adalet Partisi İkti-
%n, kendi görüsü ile, Koalisyon hükümetleri
nin yani, azınlık idaresinin baskı ve tehditlerin
d i Türkiye'yi bir an evvel kurtarmak azmi 
üe, zayıflıyan ve dağılma alâmetleri gösteren 
Devlet varlık ve otoritesini yeniden kurmak 
iddiası ile, milletimizi tereddütlerden ve endişe
lerden uzaklaştırmak taahhüdü ile ve nihayet 
halkımızı millî hedefler istikametinde bir mil
let olarak toparlıyabilnıek amacı ile' Hükümet 
kurmuştur, 
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Ve arkadaşlarım, demekki Sayın Demirel, 
daha işe başlarken kendi görüşlerine göre tas
vir ettikleri Türkiye'nin bu hazin bahtını de
ğiştirecek, zayıf devlet idaresinin dağılmasını 
önlemek için'kuvvetli bir hükümet kuracak, 
anarşik bir düzende şaşıran Türk halkım millî 
hedefler istikametinde bir birlik ve beraberlik 
içinde toparhyac'aktır. Bu ölçüde büyük ve id-
dialı çıkış Hükümet progr'ammda şu sonuca 
bağlanmıştır: 

«Hükümetimizin siyasi alandaki başlıca gay
reti, bu güzel neticeyi istihsal etmek, Türkiye'
mizi içte ve dışta kuvvetli, istikrarlı, itibarlı 
bir Hükümet, geleceğinden emin olarak yaşıyan 
insanlarla dolu bir ülke haline getirmek icm ge
reken bütün tedbirleri almak olacaktır.» * 

Sayın arkada-.larım, 4 yıl önce Devlet böy
lesine perişan durumda olsa idi A, P. emin bir 
demokratik seçim ile iktidara gekmezdi. Bunu 
bilhassa belirttikten sonra, eleştirmeye devam 
ediyorum. 

Sayın Başbakanın, 3 senelik iktidarından 
sonra 16 Kasım 1968 de yaptığı 12 noi basın 
toplantısında dedikleri gibi, «Sanki ortada dev
let yokmuş gibi; devleti, kanunları, nizamı unu
tup, vatanı batmaktan kurtarma vazifesini üze
rine alanlar var.» Sözüne tıpatıp uygun otoak 
Devleti bu halde aldıklarını ilân etmişlerdir. 
Türkiye'yi 3 - 4 yıl önce bu manzara içinde gö
ren ve böyle ele aldığmı ilân eden A." P. İkti
darının, 4 ncü yıh içinde bulunduğuna göre, 
demek oluyor M, artık bugün Türkiye'de za-
yıflıyan ve dağUma alâmetleri gösteren Devle
tin varlığı ve otoritesi kurulmuştur. Milletimiz 
her tü^lü tereddüt ve endişelerden uzaklaştırıl
mıştır. Halkımızın millî hedefler istikametinde 
yeniden toparlanmıştır. Türkiye içerde ve dı-
şarda kuvvetli itsikrarlı ve sözüne güvenilir bir 
hükümete kavuşturulmuştur Ve nihayet Türk 
toplumu bugününden ve geleceğinden emin 
gönül huzuru içinde yaşıyan mutlu bir halk ol
muştur Bir kelime ile (huzur ve refah devleti) 
gerçekleşme yoluna girmiştir. 

Sayın senatör arkadaşlarım, şimdi müsaade
nizle iktidarın bu büyük bir iddialı görüşünün 
ve görünüşünün ışığı altında 3 yıh geçen icra
atını gözden geçirmeye başlarken, önce anamu-
halefet partisinin ortak görüşünün özünü de 
tart* edelim: 

— 
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Anamuhalefet partisi olan C. H. P., bugün
kü Türkiye'yi şu manzara içinde görmektedir : 
«A. P. İktidarının tutumu ve dünya görüşü ile 
çağdaş toplum sorunlarının çözüme bağlana-
mıyacağı, hattâ büsbütün ağırlaşacağı ve Türk 
haimin yapıcı ve yaratıcı gücünün yeterince 
harekete geçirilenıiyeceği artık açıkca ortaya 
çıkmıştır. Nitekim 4 ncü yılına g i r e n i . P. ik-
tidan* Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük 
bir çoğunluğa dayandığı halde, temel sorunlar
dan Mcbirini ele almamıştır. Bu süre içinde 
halk çoğunluğunun yoksulluğu artmış, sosyal 
adaletsizlik büyümüştür. M i r ve toprak da
ğılımındaki dengesizlikler giderilememiş, hayat 
W e k ölçüde pahaklarken, tarımsal ürünler-
"er köylünün elde ettiği gelir genellikle azal
t t ı r Tefeciler ve bâzı büyük aracılar bu 
-lurumdan köylüyü büsbütün ezip yoksullaş
m a k kolay servet yapmak için yararlana-
Mbnektedirler. Halkın yoksullaştınlması kar-
s<™da az sayıda insanın elinde meydana gelen 
-üyük servet birikimlerinin, bozuk düzende 
e W . D E açıdan verimli a b d a n yönelmesi bi
le sağlanamamakta, üstelik halkın yoksullaş-
•nnsılcin pazarı daraltarak iş hayatının dur
ulaşmasına da yol açmaMacur özellikle son 
ydda" tarımsal" üretimi düsmüş sınaileşme hızı 
yavaşlamış ihracatımîz 'azalmış dıs ticaret 
ağımız büyümüş ekonomimizin dışa bağlılı-
*' artmıştır Devletin vergi gelirleri hedefin 
cok altında .kalmış bütçe Jjh genişlemiştir 
15u yüzden yatırımlar ve ekonomik gelişme ak
m a y a "yerli sanayiimiz artan güçlüklerle kar-
^ . s r W a başlamıştır Bütçe Ağın. dar ge-
Urll halfan onu-zlarna yeni yükler ' getirmek 
- r * ve zamlarla kapatmak eğilimi yeniden 
ca-üamn.stır. 

Plân uygulaması, amaçlarından büyük öl
çüde saptınlnus, ülkenin ve halkın gerçek ih
tiyaçlarından çok, bugün lüks sayılacak ihti
yaçları karşılayıcı alanlara yönelmiştir. Eğitim
deki düzen bozukluğu ve adaletsizliği, gençleri 
ve okuma çağmda çocukları olan aileleri hu
zursuz kılıcı 'ölçülere varmıştır. Ekonomik ve 
•VNYRİ düzenin * gitgide bozulması karşısmda 
Hükümetin, köklü tedbirlere ve Anayasa buy
ruğu olan reformlara yanaşmaman," Türkiye 
a l a r m ı n , demokrasi içinde çözülen, iyecegi 
Wundaki yersiz ve haksız bir inancı yavşak 
istiyenlere ve bilerek ya da bilmiyerek TürM-
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ye'yi karanlık maceralara sürüklemek eğilimin
de olanlara elverişli bir ortam yaratmaktadır.» 

Arkadaşlarım, * iktidarın ve anamuhalefet 
partisinin görüşlerini böylece tesbit ettikten 
sonra, tarafsızların, bugünkü Türkiye'yi nasıl 
gördiiMerini de bilmeliyiz. 

Bir sayın profesör, Türkiye'mizin bugünkü 
durumunu başka bir yönden eleştiren değerli 
yazısına şöyle başlıyor: 

«Türkiye'nin siyasi yaşantılarının oluşumu-
nu hazırlayan usullerde gerçekten endişe verici 
gelişmelerinin ortaya çıkmakta olduğunu, uza
yıp gelen bir süreden beri üzüntü ile müşahade 
etmemek, mümkün değildir. Bu gelişme de
nilebilir M, iki yönlü olarak kendisini hissettir
mekte: 

Bunlardan birisi sokak hâkimiyetinin tees
süsü, sokağın tahakkümü, diğeri ise; Hükümet 
etme usullerindeki acze kapılışlar ve iktidarın 
taviz çaresizliğine saplannus inhirafları» Ar. 

Profesör eleştirisinde genel olarak şu yargı
ya varıyor: *. 

Bu yola giren ülkelerde bu tutum «böylece 
hem Devlet otoritesinin ve hem de Hükümet 
itibarının erimesi sonuçlarını doğurmuştur. 
Vatandaş bu gibi ahvalde mahiyeti ne olursa 
olsun her türlü dikta rejimini anarşiye tercih 
zor luğunda kamusta.» 

Sayın arkadaşlarım, görülüyor M A. P. ik
tidarının görüsü ile, anamuhalefet partisinin 
ve tarafndann' görüşü yüzde yüz birbirine kar
şıdır. öyle ise bu İM görüş ve görünüşün han
gisi doğrudur? Konuşmamın sonunda'bu yar
gıyı Yüce Senato ve kamu oyu isabetle vere
cektir. 

Sayın senatör arkadaşlarım, önce 1969 Büt
çesini inceliyelim, A. *P. nin bütçe görüşü, 
A. P. programının 26 ncı maddesinde şöyle tes-
Mt edilmiştir: «Böyle bir idarenin ancak iyi 
kurulmuş ve prensipleri iyi tesbit edilmiş eko
nomik ve politik karakteri iyi belirtilmiş bir 
bütçe sistemi ve düzeni sayesinde sağlanabilece
ği kanaatindeyiz.» 1969 yılı Bütçesini yata» 
anakonular üzerinde incelerken bu bütçenin 
Kalkınma Plânına, Türkiye gerçeklerine ve 
A. P. nin bu program maddesine ne ölçüde uy
gun olduğunu açıkça göreceğiz. 

1969 yılı konsolide Devlet bütçesi Hükü-
met tarafından 26 661924 888 liralık gider. 
25 461 851 623 liralık gelir ve 1 2O0 073 265 li-
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ralık açıkla getirilmiştir. Hükümet bu aç^ın, 
600 milyon lirasını iç istikrazla ve 000 milyon 
lirasını da kadro tasarrufları ile kapatmayı ta¬ 
sarlamıştav Yani Hükümete göre bütçe denk
tir. Şimdi rakamlarm samimî, bütçenin denk 
ve gerçek a<=ığm da bu olmadığmı göreceğiz. 
önce gider bütçesini, 1969 programı ile karşı
laştıralım: Cari masraflar bütçede 12 milyar 
646 milyon. Programda 11 milyar 571 milyon, 
açık 1 milyar 75 milyon. 

Yatınmlar, bütçede 6 milyar 703 milyon, 
programda 6 milyar 679 milyon. Fark 24 mil
yon. Sermaye teşkili ve transfer harcamalar.. 
Bütçede 7 milyar 311 milyon, programda 7 mil-
yar 300 milyon fark 11 milyon. Program topla
mı 25 milyar 550 milyon. Görülüyor M, 1969 
konsolide gider bütçesi toplamı 26 661 924 888 
lira olduğu halde, 1969 uygulama programında 
bu rakam 25 550 000 000 liradu-. Yani, bütçe 
programa uygun değildir ve aynı yılın bütçesi 
ile programı arasında 1 110 500 000 lirahk Wr 
fark vardır. Bu açık hakkında, verilen bilgi
ye göre, programdaki harcama hedeflerine 
ulaşılabilmesi için bütçe ödeneklerinin geçmiş 
yıllardaki uygulamalarda elde edilen oranlarda 
artırılma* düşünülmüştür. Bu gerekçe de doğ
ru olamaz, çünkü cari masraflara, 'provamı 
1 075 500 000 lira aşan bir ilâve yapıldığı halde 
yatırımlara ancak 24, sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarda ise ancak 11 milyon lira ek
lenmiştir. Eğer bu gerekçe samimî bir ilke ola
rak uygulansa idi geçmiş ylların oranlanna gö
re 1969 programının gerçekleşebilmesi için, büt
çenin yatırım harcamalarına 6̂ milyar 703 mil
yon yerine 7 milyar 300 milyon ve transfer har-
camalanna da 7 milyar 311 milyon yerine, 7 
milyar 807 milyon liralık ödenek konulması ge
rekirdi. Demek ki, bütçe rakamları, bu gerek
çeye de uygun değildir. * 

Eleştirmemizi bir de bütçenin gelirleri yö
nünden yapalım: 1969 uygulama programında 
p̂ enel ve katma bütçe gelirlerinin tolamı 
23 885 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1969 bütçesinde ise gelirlerin toplamı 
25 461 800 000 liradır. Yani 1969 bütçesinde 
gelirler, program rakamından 1816 800 000 
lira fazladır. Görülüyor M, gelir tahminlerine 
ait rakamlar da birbirine uygun; doğru ve sa-
mimî değildir. 
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1968 bütçesi dolayısiyle de böyle mübalâğalı 
gelir tahminlerinin yanlış ve mahzurlu oldu
ğunu ileri sürmüştük, Hükümet ise bunu sa-
vunmuştu. Bugün aynı Hükümetin elimizde 
bulunan 1968 yıllık ekonomik raporunun 79 ncu 
sayfasının 3 ncü pragraf.nda 1968 konsolide 
bütçe gelirlerinde mübalâğalı bir tahminin ya
pıldığını, nitekim 1968 gelirlerinin 1 947 000 O00 
lira noksan gerçekleşeceğini resmen itiraf edil
miş bulunuyor. 

1969 vıh sonunda da Hükümet huzurunuzda 
mahcup duruma düşecektir. 

Çünkü, Hükümet, 1968 de tahsil edebildiği 
19 733 000 000 liralık gelir yerine 1969 da 
25 461 800 000 lira gelir sağlanacağını ve böy
lece geçen yıla nazaran bu yıl 5 728 800 000 

.lira fazla gelir elde edeceğini esas alıyor ve 
bunu vergi gelirlerinden sağlamayı düşünü
yor. 

Konuya gerçekçi ve samimî olarak baş 
eğersek görürüz M, Hükümet gelirleri her yıl 
mübalâğalı hesaplamayı usul haline getirmiş
tir. Nitekim, 1968 de de Hükümet 21 680 000 000 
lira gelir elde edeceğini tahmin etmişti. Oysa 
gelirlerde 1967 ye nazaran ancak % 7 bir ar
tışla 19 733 000 000 lira elde edilebilmiştir. 
1969 da bu geliri 5 728 800 000 lira, yani 
geçen yıla nazaran ortalama % 29 fazla artı
rabilmek için ortada hiçbir ciddî ve ilmî da
yanak mevcut değildir." Bu ölçüde büyük bir 
gelir ancak, önemli vergilerin a*r bir'şekilde 
getirilmesiyle gerçekleşecektir. 

Sayın arkadaşlarım, Bütçe Karma Komis
yonu, bütçenin gider bölümlerine 368 milyon 
liralık yeni bir ödenek eklemiştir. Komisyon bu 
ilâveyi karşılamak üzere, bütçe giderlerinden 
indirim yapmıştır. Neticede 1969 bütçe gider
leri komisyon tarafından 26 670 924 888 lira, 
gelirler de 25 470 103 005 lira olarak tesbit 
edilmiş ve 1 200 820 883 lira açık rakamında 
bir değişme olmamıştır. 

Bu münasebetle bir noktayı tebarüz ettire
lim. Samimî ve bütün rakamları ciddî denilen 
bir bütçenin harcamalarına 368 milyon l t a 
gibi büyük bir para eklenir ve aynı bütçenin 
giderlerinden bu 368 milyon lira bir kalem
de tenzil olunabilirse, böyle bir bütçenin sa
mimî olmadığını anlamak için başka bir delil 
aramaya lüzum kalmaz. 

Sayın arkadaşlarım, bir de bütçe açığını 
inceliyelim. Hükümetin pek önem vermediğini 
gördüğümüz bütçe ve açığı sorunu gerçekte 
paranın korunması tedbirlerinin başında gelir. 

Adalet Partisi iktidarı döneminde bütçe 
açıklarının seyri şöyledir. 1963 yılı bütçesi açık 
vermemiş ve 5 milyon lira fazla ile kapanmış
tır. 1964 yılı bütçesi 613 milyon lira açık ver
miştir. 1965 bütçesi 900 milyon açık vermiştir. 
1966 bütçesi 516 milyon aÇ1k verdi. 1967 
bütçesi l" milyar 300 milyon açık verecek idi. 
Fakat aynı yılın bütçesinde öngörülen 1 milyar 
400 milyon liralık harcama yapılamadığı için 
açık vermemiştir. 1968 bütçesinin 9 ncu "ay 
sonundaki açığı ise, 1 milyar 357 milyon lira
dır. Bu açığın yıl s o n u n d a ^ milyarı aşacağı 
anlaşılmaktadır 

Şimdi de 1969 bütçesinin açığına gelelim. 

Hükümet, 1969 bütçe açığını 1 milyar 200 
milyon lira kabul etmiştir. Oysa az önce arz et
tiğimiz gibi böylesine mübalâğalı gelir tahmini
nin gerçekleşmesine maddi imkân yoktur. 1969 
gelirlerinin oİe 1968 deki % 7 oranında arttığını 
kabul edersek Hükümetin 1969 da elde edeceği 
iyimser gelir 21 milyar 125 milyon lira olabilir. 
Buna t eM ve şeker geliri olarak 810 milyon lira 
eklenirse 1969 un gelirleri toplamı 21 milyar 925 
milyon lirayı bulabilir. Hükümetin bütçedeki ge
lir tahmini ise 25 milyar 461 milyon lira oldu
ğuna göre aradaki farkı teşkil eden 3 milyar 536 
milyon liralık fazla gelir gerçekleşemiyecek de
mektir Bu gelir açılma bütçede kabul edilen 
1 milyar 200 milyon liralık açık eklenince büt
çenin toplam açığı 4 milyar 736 müyon lirayı 
bulacaktır 

Hükümet, «açığın 600 milyon lirasını kadro 
tasarrufları ile karsılıyacağız» sözünü yerine ge
tirebilirse gerçek a"cık 4 milyar 135 milyon lira 
demektir. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle bir noktaya 
dokunahm.Hükümet 1969 da da 600 milyon lira
lık ic istikrazla bütçe açığının bir kısmını kapat
mayı" düşünüyor, istikraz borç demektir. Gelecek 
yıllara sâri borçlanma suretiyle bütçe açığı ka
patmanın ciddî "bir tedbir olup o lmadım tak-
dirinize bırakıyorum. 

Arkadaşlarım, bütçe açığının Hükümetçe kü
çük gösterilmesine rağmen arz ettiğimiz ölçüde 
büyük oluşu dolayısiyledir ki, 1969 uygulama 

2 1 -



0. Senatosu B : 25 28 . 1 . 1969 0 : 1 

programında öneminin belirtilmesine lüzum gö
rülmüştür. 12 Aralık 1968 tarihli Resmî Gaze
teden okuyorum. (Sayfa 22). 

«1968 yılı için tahmin edilen açık, istikrarın 
özellikle 1969 yılında muhafazası balonundan 
tedbir alınmasını gerektirir ölçüdedir.» 

• Ne gariptir ki, bu vesikanın altmda da HÜ-
kümetin imzası vardır. Bir noktayı .daha hatır-
latacağım. Sayın Başbakan bu vesile ile ekono
mimizin (dar boğaza girdiği) yolunda basında 
çıkan yayınlardan alınmış oalcaklar ki, dar bo
ğaz tâbirine çattılar. Oysa başta kendilerinin 
imzalarını taşıyan 29 Kasım 1969 tarih 6/10999 
sayılı Bakanlar Kurudu Kararına bağlı 1969 uy-
gulama programının neşredildiği 12 Aralık 1968 
tarihli Resmî Gazetenin 23 ncü sayfasının birin
ci sütununda dar boğaza girilme tehlikesinden 
bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de çok önemli 
bir konu olan cari harcamaları görelim. Adalet 
Partisi ve Hükümet seçim beyannamesinin 7 nci 
ve Hükümet programının 5 nci sayfalarmdan 
millete, Senatoya ve Mîllet Meclisine karşı şunu 
söylemişlerdir. 

«Kamu sektörünün cari masrafları bütçemi
zin ve millî gelirimizin önemli bir kısmını kap-
samaktadır. Cari masrafların kalkınmamızı zor-
laştıran ve Devlet hizmetlerini çok pahalı bir 
faaliyet haline getiren mahiyeti devamlı bir şi
kâyet konusu olmuştur.» 

Oysa Adalet Partisi iktidarının bütçelerinde 
verilen sözün tam aksine bir'tüketim harcaması 
mahiyetini taşıyan bu kamu cari harcamalarının 
her yıl anormal ölçüler içinde arttığını görüyo
ruz. Nitekim cari harcamalar 1964 te 6 milyar 
868 milyon, 1965 te 7 milyar 611 milyon, 1966 da 
8 milyar 641 milyon, 1967 de 9 milyar 315 mil
yon, 1968 de 11 milyar 386 milyon ve 1969 da 
tae 12 milyar 646 milyona çıkmıştır. Yani cari 
harcamalar 5 senede tam İM misli artmıştır M, 
anormal bir artıştır ve ekonomik gelişmeye uy
gun değildir. 

Nitekim plânın tecviz ettiği oranlarm çok 
üsütnde artan bu cari harcamalar yatırımla™ 
aleyhine olarak ekonomimizde olumsuz etkiler 
yapmaktadır. Rakamların sadece başlarına ba
kacak olursak cari harcamaların yekûnu yatırım 
ve transfer harcamalarının tamamına denk hale 
gelmiştir. 1969 bütçesinin 12 646 507 699 lirası-

nm cari harcamalara gideceğini düşünürsek, 
bütçenin verimli bir bütçe olduğunu kabul et
mek fazla iyimserlik olur. 

1969 programında artış hızı % 8,1 oranında 
yer alan harcamalara bütçeden ayrılan bu öde
nekle hızın % 11,1 e fırladığını ve esasen fazla 
olan 1968 oranını da geçtiğini belirtmek isteriz. 

Buna kamdık yatınm harcamalarının 1968 
in artış oranı % 17,59 iken 1969 da % 9 a düs-
tüğünü görüyoruz. 

Bilinen bir gerçektir M, artan gelirin büyük 
payı yatırımlara ayrılmadıkça kalkınmanın ve
rimi düşer. Bizde ise durum tam tersine, yani ya
tırımların kısılması pahasına kamu cari harca
maları büyümektedir. Burada Adalet Partisi se
çim beyannamesinin 27 nci ve Hükümet progra
mınm 12 nci sayfasından şu satoları okumanın 
artık zamanı gelmiştir. 

«Yıldan yıla kamu cari harcamalarının hem 
hacım, hem de millî gelire nisbetle yüzdesinin 
artmasını önlemek, yüksek masraflı ve maliyetli 
bir bütçe pobtikasına son vermek azmindeyiz. 
Bu suretle âmme idaresini ucuzlatacak, Devlet 
masraflarınin iktisadi kalkınmamız üzerindeki 
yükünü hafifletmeye gayret edeceğiz.» 

Millete verilen bu sözün yüzde yüz aksine 
olarak elimizdeki bütçe, kamu cari harcamala
rının arttığını, âmme idaresinin pahalılasUğını, 
Devlet masraflarının iktisadi kalkmmam^ üze
rindeki yükünü arttırdığını gösteren belgedir. 

Bu iddiama bizzat Maliye Bakanını da şa
hit gösterebiliriz. Nitekim Savm Maliye Bakanı 
basında ve Karma Bütçe Komisyonu huzurun
daki konuşmalannda bu tanfibk görevini su sa
mimî sözleriyle yerine getirmiştir. «Yıfsonu 
yaklaştıkça daireler, ellerindeki* paraları har 
vurup harman savurma yoluna gitmektedirler.» 
«1968 yılı konsolide bütçe cari harcamaları 1967 
ye nazaran % UM oranında bir artış göster
miştir.» Sayın Başbakan da son basın "toplantı
sında, «Cari harcamalar % 13,6 oranmda art
mıştır.» sözleriyle Maliye Bakanını doğrulamış-
lardır. 

Arkadaşlarım, her yıl plânın tesbit ettiği ve 
hizmetlerin'gerektirdiği ölçülerin çok üstünde ve 
tehlikeU şekilde artan cari harcamaların fazlası 
iç borçlanmalarla ve Hazine muameleleri üe 
karşılanmaktadır. Bunun önemini daha da iyi 
anlamak için, bu konudaki Devlet vesikalarının 
bir kaçını açıklıyahm. 
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Plânın resmî tesbiti şudur: 
«Yatınm için gerekli kamu tasarruflarınuı 

sağlanması, gelirleri artan kamu kesiminin cari 
harcamalannın plânda ön görülen orandan fazla 
artmaması ile mümkün olacaktır. Cari harcama
lar öngörülenin üstünde arttığı takdirde, gelir
ler için testait edilen hedefe varılsa bile tasarruf
lar beklenenden daha küçük olacak, bunun so
nucu olarak yatırm seviyesinin istenen hızla 
artması ve gedmesi zorlaşacaktır.» Arkadaşla
rım, nitekim böyle olmuş 've her yıl kamu ge
lirlerinde görülen artışları kamu cari harcama
larında!» artışlar yutmuş ve yatırımlara gerekli 
hisse aynlamamıştır. 

Plân hedefleri ve stratejisi olarak terirtt edi
len temel prensip de şudur: Kamu gelirlerinin 
artan oranlarda yatmmlara ayrılması için kamu 
cari harcamalarındaki artışların sınırlı "tutulma
sına çalışılacaktır. Bu da yapılamanus ve kamu 
cari harcamaları Kalfanma Plânına ve program
lara ayfarı olarak artmakta devam etmiştir. Bu 
durum karşısında Sayın Başbakanın verdiği ce
vap şaşırtıcıdır. Aynen okuyorum: «Doğru, doğ
ru değin iz şey. Ama artırmak mecburiyetinde 
kaldık.» Bu söze ben başka bir diyecek bulamı
yorum. 

Şimdi de, 1969 yatırım harcamalarım göre-
lim: Yatırım harcamaları 1968 deki % 17,59 ora
nından 1969 da % 9 a düşürülmüştür. Böylece 
yatırımların konsolide bütçe içindeki payı da 
% 25,1 e indirftnfctir M, bu 1964 ten bu yana 
en düşük yatırım oranım ifade eder. Nitekim 
bu sonucu Bütçe Karma Komisyonu da kabul 
etmiştir. ElimMeM raporun 7 nci sayfasından 
okuyonım: «Yatırım harcamalarının plân he-
deflerine tam ulaşamadığı görülmektedir.» 

Muhterem arkadaştan, bu yüzden iki ana-
sektör olan Tarım ve'Sanayi alanlarında da ya
tıranlar gerçekleşememiş, hedeflere ulaşılama
mış ve cok geri kalmmışto. Gerçek su: Bir mem
lekette "sanayi gerçekleşmemiş ise taVım reformu 
yapılmamış ise, orada millî gelirin artış hızının 
% 5 - 7 olması veya böyle görünmesi önemli bir 
olay değildir. Bu itibarla birkaç cümle ile bu 
iki anasektör üzerinde de durmalıya, 

Arkadaşlar, tasaca söylemek gerekirse Tür
kiye'nin kalkınması süratle sanayileşmesine 
bağlıdır. Sanayide ise doğru yolun ne olduğu 
plân hedeflerinde ve uygulama programlarında 
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açıkça tart* olunmuştur. Hedef şudur: «Bu dö
nemde özellikle yatırım ve ara malları üreten 
temel stratejik endüstriler kurulacaktır.» Uy
gulama programındaki ilke de şöyle Mbit edil
miştir: «Sınai yatırımların normal ekonomik 
koruma sınırları içinde dahi rekabet gücü gös
teren sağlam ekonomik hesaplara dayalı proje
lere yöneltitaesi, teknoloji seçiminin TürHye 
gerçeklerine uygun olarak yapılması dikkat edi
lecek husus olacakta-.» Arkadaşlar, oysa 1968 
de sanayileşme ta» kesildiği bir yana sana
yiimiz tamamen yanlış bir yöne yöneltilmiştir. 
Nitekim, sanayiimiz plân ilkelerine uygun üre
tici temel sanayi projelerine değil, plâna ve mem
leket şartlarına » tan , tamamen yanlış ve teh
likeli İrir yola, ambalâ ve montaj sanayiine sü
rüklenmiştir. 

Tarıma gelince: Plânda tarım icîn tesbit edi
len yıllık kalkınma hızı % 4,1 dir. Oysa M, 1968 
de ancak % 1,1 gerçekleşebilmiştir. Ve köy eko
nomisinde yer alan*25 milyonluk nüfusumuzun 
hâli şudur: Köylünün sattığı ucuzdur. Satmal-
d^ğı L % 25 pahalılaşmıştır. Tarım sektöründe 
verim ve kalite düşmüştür. Maliyetler artmış, 
ihraç imkânları azalmıştır. Ve nihayet tarımda 
çalışan köylü nüfus basma düşen millî geHr or-
talaması tarım dışında çalışan fert başına düşen 
millî gelir ortalamasından dört kat azdır. 

Şimdi, A. P. programının 43 ncü maddesini 
okuyalım: «Tarım sektöründeki nüfus basma 
düşen geliri artırmak ve toprak ünitesine isabet 
eden verimi yükseltmek tananl kalkmmamı-
zm esasını teşkil etmektedir.» Bir de acı gerçe
ğe bakalım: Tarım sektöründe bir iktidar dö-
neminde Hükümetin ulaştığı hazin aşamayı Sa
yın Başbakan son basın tophatanda' su sözler¬ 
le itiraf ettiler: «1968 senesi içerisinde"hububat 
MhadknMdd noksanı kapatmak üzere, «lisan
dan 5 yüz bin ton ithalât yapılacaktır.» Görü
lüyor U chsanya buğday satmaktan vazgeçtik, 
halkmımn açlığı ile karşı karşıya gelmiş bulu
nuyoruz 
• Sayın arkadaşlarım, şunu unutmıyahm M, 
ekmek için yabancılara avuç acmanm sonucun
da Türkiye yalnız ekonomik * değil, aynı za
manda sosyal buhran içerisine girer. 

Sayın arkadaşlarım, tarım alanında bu ha
zin duruma son verecek tedbirlerin başında top-
rak reformu gelir. Oysa Hükümet Türkiye'de 
köklü bir reformu yapmak istemiyor. Çünkü 
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toprak reformuna inanmıyar. îşte Sayın De-
mirel'in sözü : 

«Toprak reformundan faydalanacak, her 
köyde bir aileden ibarettir.» 

Bu anlayış içinde A. P. iktidarı toprak re
formunu yapamaz, ve böylece tarım düzenimiz
de kanayan bir sosyal ve ekonomik yara sızla
makta devam edecek demektir. 

Genellikle yatırımlar hakkında şunu da söy-
liyelim ki, 1969 uygulama programı da gerçek-
leşemiyecektir. Çünkü, programın H nci bölü-
müniin 2 nci maddesini dikkatle okuyalım : 

«Bu program 1969 yılında genel fiyat sevi
yesinde bir değişiklik olmıyacağı varsayımı 
altında, 1968 fiyatları ile hazırlanmıştır.» De
mek ki program 1968 fiyatları ile hazırlanmış 
ve 1969 da her hangi bir değişiklik olmıyacağı 
varsayımı da kabul edilmiştir. Oysa ki, 1968 fi
yatlarının 1969 da sabit k'alamıyacağı ve arta
cağı gerçeği yanında, yeni vergi tasansiyle ge-
tirilen ithalde alınacak Damga Resmi zammı
nın mühim bir kısmım yatırım malları müşte
risi olan Devlet ödiyecektir. Böyle olunca diğer 
nedenler yanında bu zam nedeniyle de progra
mın gerçekleşemiyeceği açıktır. Arkadaşlarım, 
bütçe münasebetiyle Hükümetin aldırmadığı 
önerdi konulardan Hazine açığı üzerinde de 
durmalıyız : 

1962 de 947 milyondan ibaret olan Hazine 
açığı da tedbirsizlikler yüzünden çığ gibi büyü
müş; 1967 yılında 3 milyar 108 milyon ve Ey
lül 1968 sonunda ise sıfır altı dört milyar 306 
milyon liraya fırlamıştır. 1969 da daha" da bü
yüyecektir. Bu nedenledir ki. Hazine açıkları
nın birçok ciddî mahzurları yanında kamu sek
törünün iç finansmanı tıkanmıştır. Devlet öde
meleri aksamıştır. Hazinenin bütçe giderlerini 
karşılamak üzere Merkez Bankasından almak 
zorunda kaldığı avanslar yıldan yıla artmıştır. 
Bu durum ise para arzını şişirmekte, para'de-
ğerini düşürmekte ve ekonomimize olumsuz et
kiler yapmaktadır. 

Arkadaşlar, konu ve konuşmanın seyri Türk 
parasının d~eğeri üzerinde de'kısaca durmamızı 
gerektiriyor : Önce A. P. seçim beyannamesi
nin 28 ve Hükümet programının 12 ve 16 nci 
sayfalarındaki resmî vait ve taahhütleri okuya
cağım : «Para ve kredi politikasında memleke
tin iç malî istikrarını muhafaza edecek, kalkın-

-
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manın muhtacolduğu ödeme vasıtalarını yeterli 
hacımda ekonominin emrine hazır tutacak bir 
yol takibedecegiz.» «Bunun için iktisadi istikrar 
ve para değerinin korunması tedbirleri alına-
caktır.» 

Bakalım bu tedbir alınmış ve paramızın de
ğeri korunmuş mudur? Arkadaşlarım, kâğıt pa
ramızın değerinin düştüğünü 'kolayca göster
mek için önce altın fiyatları üzerinde kı
saca durmalıyız: Türkiye'de altın fiyatları 
1968 de dünya fiyatlariyle ölcülemiyecek bir 
hızla yükseldi. Memleketimizde' a l ta fiyatları 
bir Cnumhuriyet altını 1964 te 93,77 Tl. sı, 1965 
te 94,32 Tl. sı, 1966 da 96,28 Tl., 1967 de 101,30 
Tl. iken, bu fiyatlar 1968 in Ocak a«nda 105 
lirava, Mayısta 114 liraya, Eylülde 117 liraya, 
Aralıkta 123 liraya ve Ocak 1969 da ise 132 li
raya fırladı. Yani 1967 den bu yana bir yıl için
de altm fiyatları % 35 arttı. Türkiye'de altm 
ve gümüş fiyatlarında görülen ve dünya fiyat
ı m a paralel olmıyan bu anormal yükselişi yo
rumlayanlar arasında, bunu Türkiye'de bash-
yan gizli bir devalüasyonun belirtisi sayanlar 
da vardır. 

Şurası bir gerçektir M, kâğıt paramız Cum
huriyet altınına nazaran, yalnız 1968 içinde de
ğerinden % 35 kaybetmiş bulunmaktadır. Al
tm fiyattana paralel olarak gayrimenkul fi
yatları da yükselmiştir. Bu durum kftgrt para
m a değerinin düdüğünü ispatladığı gibi en-
flâsyonist bir gidişin delili de sayılmaktadır. 

Paramızın iç ve dış değeri hakkmda daha 
da geniş bilgi sahibi olmamız için incelemeyi de
vam ettireceğim. 

Sayın Maliye Bakam Bütçe Karma Komis
yonunda 14 Aralık 1968 günü şöyle söylediler : 
«Türk parasının bir kuru vardır, birkaç fan
usum doğru olamaz, gerçek budur.» 

Halbuki dışarda Türk parasının serbest pi
yasadaki değeri düşmektedir. Bu yüzden çe
şitli kaynaklardan elde edilen döviz'lere Hükü
met farklı ve daha yüksek kurlar tesbit zorun
da kalmıştır. Şimdi yukardaki sözlerine rağmen, 
bizzat Sayın Maliye Bakanı tarafından uygula
nan kur örneklerini verelim : 

Resmî kur bir dolar 9 lira; işçi dövizi ku
ru bir dolar 11,40 Tl.; turist dövizi kuru bir 
dolar 13,5 Tl., ithalât?, elindeki dolarm kul
lanılma değeri ise bir dolar 18,49 Tl. Demek 
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oluyor ki, gerçek, Sayın Maliye Bakanının 
söylediği gibi değil; uyguladığı gibidir. 

Bu gerçeğe rağmen, Sayın Başbakan da bir 
basın toplantısında aynen şöyle dediler : 
«Türk parasının dış değerinde düşüş olduğu 
yolundaki iddianın aslı ve mesnedi yoktur.» 

Müsaadeleriyle Sayın Başbakana da tekzibi 
kolay olmıyacak bir mesnet verelim. New-
york'un First National Cit Bankasınm Ağus
tos 1968 tarihli ekonomik bülteninde, dünya
nın 45 memleketinin paralarının iç değer ka
yıpları hakkmda yapılım? ciddî bir araştırma 
yayınlanmıştır. Bu resmî etüde göre, parası
nın iç değeri düşen ülkeler arasında Türkiye 
8 nci sırayı almış bulunuyor. Komşumuz Yu
nan parasının yıllık değer kaybı oranı % 3,4 
tür. iran parasının yıllık değer kaybı oranı 
% 1,6 dır. Türk parasının yıllık değer kaybı 
oranı ise % 12,3 tür. 

Bunun acık ifadesi de şudur : 1962 yılın
daki 100 Tl/nın değeri 1967 yılında 72 liraya 
düşmüştür. Vedışarda Türk parasının ser
best piyasadaki değeri de son İM yıl içinde 
% 10 oranında düşmüştür, İste gerçek bu. 

Müsaadenizle bumfteyideden İM sonucu da 
belirteyim : 

1. Paranın iç satınalma gücünün hızla 
düşmesi yüzünden, iç fiyatlar da hızla yüksel
miştir. 

2. İc fiyatların hızla artması, ihraç mal
larımız f'iyatlarmı da pahalılaştırmıştır. Bu ise 
ihracata talep azlığını doğurmuştur. 

Çünkü Hükümet büyük ölçüdeM bütçe açık
larına göz yumdun için, Merkez Bankası kay-
naklariyle açık finansman sağladığı tam, dıs 
ödemeler bilançomuzun dengesizliği "arttığl 
için, parammn'iç ve dış değeri de korunamaz 
olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bir de Adalet Partisi 
iktidarı dönemindeM emisyon hacmini görelim: 
1965 yılında tedavüldeM kâğıt para miktarı 
6 milyar 326 milyon lira idi. 16 Aralık 1968 ta-
rihh Resmî Gazetede kâğıt para miktarının 
9 949 560 840 lirayı bulduğu yazılmaktadır. 
Yani üç yılda 3 milyar 623 milyon artırılmış
tır. Şu hale göre Adalet Partisi iktidarı dö
neminde her yü ortalama 1 milyar 200 milyon 
liralık kâğıt para piyasaya sürülmüştür. Araş
tırınca görüyoruz M, kamu sektörünün finans-
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man ihtiyacını ve artan cari harcamaları kar-
şıhyabilmek için, Hükümet Merkez Bankası 
kaynaHanna başvurmak zorunda kaldığından, 
piyasaya kâğıt para çıkarılmıştır, öte yandan 
bilindiği gibi, aşm para arzı've % 5 i geçen 
emisyon enflâsyonu zorlar. Ve para değerine 
olumsuz etki yapar. Bu" ölçüde kâğıt para çı
karılmasının Türk ekonomisinin gelişmesinin 
gereği olmadığı ise nedeni ve neticesiyle mey
dandadır.. NiteMm aynı zamanda bu yüzdendir 
M, fiyatlar sürekli olarak artmaktadır. 

Şu gerçeği unutmayalım: Para istikrara ka
vuşturulmadan, para sağlam hale getirilmeden, 
paraya dayalı hiçbir iş güvenle yürüyemez. 
Ve iyi idare olunmıyan memleketlerde enflâs
yon çabuHaşır. 

Sayın arkadaşlarım, böylece incelemeleri
miz, bizi fiyatlar ve hayat pahalılığı konusu
na getirmiş bulunuyor : Adalet Partisi iktida
rı döneminde : «Pahalılık yoktur, fiyatlar yük
selmiştir, bu ise sıhhat alâmetidir, parası 
olan alır.» aşamalarını geçtik. Bugün ise Ma
liye Bakanınm dilinden, «Bâzı maddelerin fi
yatlarında artış olduğu doğrudur.» itirafına 
kadar geldik. 

Yine belgelere ve gerçeHere bakalım : 
Adalet Partisi seçim beyannamesiyle millete 
ve Hükümet programiyle de TürMye Büyük 
Millet Meclisine bu konuda şu taahhüdü yap
mıştır : «ücret ve maaşlariyle hayatlarını ka
zanan işçi, memur, müstahdem ve faMr halk 
kütlesinin geçim sıMntısı çekmemesi için ha
yat pahalılığının önlenmesine bilhassa dikkat 
edeceğiz. Ve fiyat istikrarsızlığının meydana 
gelmemesi için gereken bütün tedbirleri alaca
ğız.» 

Bm Yıllık Plânın önemli bir hedefi de şöyle 
teftit 'olunmuştur: «Fiyat seviyesinin devamlı 
olarak yükselmesi bir yandan gelişmeyi engel
d e n faktörlerin ortaya çıkmasına yol açtığı gi-
M sosyal yönden de katlanılması güç sonuçlar 
doğurur, iktisadi ve sosyal düzenin korunma
sında en önemli vasıtalardan biri olan fiyat is
tikrarının devamı sağlanacaktır» 

Şimdi bir de resmî rakamları gözden geçire
lim-: Fiyat endeksleri 1953 yüz alındığında 
1964 le 1968 arasında toptan eşya endeksi : 269, 
293, 306,322,338. 

Ankara geçinme indeksi: 265, 292, 304, 325, 
344. 
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İstanbul gaftane indeksi : 263, 282, 313, 356, 
378. 

Buna göre, bu dönemde toptan eşya fiyat 
endekslerindeki artış % 30; geçinme endeksle-
rindeM yükselme % 46 cta. Bunun sonucu yal
nız bir yıl içinde 1967, ye nazaran 1038 de An
kara'da fiyatlar asgari % 4, istanbul'da fiyatlar 
en az % 7 artmıştır. Gerçekte ise bu artışın 
halkın üstündeki yükü bu oranda cok ağırdır. 
Yapılan hesaba göre, A. P. iktidarı" döneminde 
1965 ten bu yana hayat pahalılığı % 24 artmış
tır Bu ise paramızm ic değerinin düştüğünün 
elle tutulur ifadesidir ~Buna karşılık A. P. 
programının 83 ncü maddesinde yer alan hükmü 
okuyorum: «Devlet personelinin'ücretleri fiyat 
endekslerindeki hareketlere göre ayarlanmalı
dır» Taahhüdü de Hükümetçe yerine getirilme
diğinden hayat pahalılığı dar ve sabit gelirli sa
de vatandasm ve bunlann arasındaki memur ve 
işçilerin omuzlarına kurşun gibi oturmuştur. 

Arkadaşlar, dünyadaki fiyat artışları oranı 
ise, ortalama % 2 dir. Bu itibarla Türkiye'de her 
yıl büyük ölçüde gözüken bu sürekli fiyat artı
şının adı gizli enflâsyondur. Nitekim yapılan 
etüde göre, hayat pahalılığında dünya ülkeleri 
arasında 8 nci gelmiş bulunuyoruz. Fiyatlarda 
görülen bu devamlı «t ıs Türk ekonomisinde 
istikrarın olmadığını ve »flâsyoncu bir baskı
nın varlığını göstermeye yeter. Fiyatların 1969 
yılında daha da hızla artacağı anlaşılmaktadır. 
% 2 - 3 ü aşan fiyat artışlarının «İddi tehlike 
işareti olduğu fikrimizi bu y.1 da terkarbyo-
ruz ve Hükümetin tedbirsizliği ve kayıtsızhğı 
karsısında soruyoruz iktidarın seçim beyanna 
mesİ Hükümet programı Plân ilkeleri verilen 
sözler ve nihayet sade vatandaşın ıstırabı ne ola
cak? Diye Ve buna en yetkili ağızdan bütün 
ümitleri silip süpüren su cevabı alıyoruz : 
18 Ocak 1969 günü yaptıği son basm toplantım 
da bir gazetecinin «Piyasa nizamının korunması 
için tedbirler düsünüLkte midir"- Sorusuna 
S a ™ T l i r i Z S ceTabı su olrTstur 
^ t o i S l Z S t o S d ? M t e S & 

^korva I d d S 160 k ^ r T û ı PivasaTn 
z S n s e r b 7 t ^ b e t t T t a t o H r ^ f f i s t o " 
müwuz » Ve Sa™ MaMve S t a m S a k T n 
bu sMerine bir de gerekçe bulmuş v f v e r d S 
özel demecinde bu gerekçe^ ^IJrtAştiT: 
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«Halk gereksiz bir tüketime ve yersiz bir stoka 
yönelmiştir. Bâzı maddelerin fiyatlarında ar-
tış olduğu doğrudur. Psikolojik davranışlar 
ekonomiye olumsuz etkiler yapmıştır.» Demek 
ki Sayın MaUye Bakanına göre, fiyat yükselme
sinin de, hayat pahaUığınm da suçlusu halktır. 
Çünkü halk gereksiz bir tüketime' yönelmiştir, 
ihtiyacının çok üstünde mal satmalmış, stok 
yapmışta-. İşte halkın bu psikolojik davranış
l a d ı r M, ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. Böyle 
olunca da Hükümetin, tabiî kusuru yoktur. Bu 
bahsi de ciddî bir vesikayla kapatacağım : 

Plân uygulamasında bu hususta kabul edilen 
ilke şudur : «Fiyat istikrarının sağlanabilmesi 
için kamu sektörünün Merkez Bankası kaynakla
r d a n artan şekilde yararlanmasını önlemek, 
kamu harcamalarının gerçek tasarruflarla kar
şılanmasını salğamak gerekli görülmektedir.» 
Oysa kamu sektörünün Merkez Bankası kaynak
larından yararlanması gittikçe artmaktadır ve 
kamu harcamaları, gerçek tasarruflarla değil, 
gelirleri ve vergileri yutarak büyümektedir, öy
leyse Hükümet fiyat artışlannm önüne geçemi-
yecek, demektir. 

Arkadaşlarım, söz buraya gelince vergi so
runu üzerinde de kısaca durmalıyız. Hükümet, 
temelli vergi reformunu ele almaktan kaçındığı 
için o yama~ tedbirlere bumımdtadı r . Nitekim 
bilindiği gibi 1969 yılı bütçe açığının bir kısmı 
Hükümetin getirdiği yeni vergi tasarrufuyla kar
şılanacaktır. Maliye Bakanıbu tasaı-ınm sonu
cunda bir milyar 700 milyon liralık vergi sağla
nacağını açıklamıştır. Halbuki yapılan hesap
lara göre bu miktar vergi saglanamıyacaktu-, 
Çünkü ithalde alman Damga Kesininin mühim 
bir kısmım yatırım malları müşterisi olarak biz
zat Hükümet ödiyecektir. Ve yatırımların mali
yeti de artacaktır. Yapılan hesaba göre bu ta-
sariyle ancak bir milyara yakın bir gelir sağ
lanabilecektir Bu" münasebetle asıl konuya 
P-elelim. 
" A. P. programmm 25 nci maddesinde bu ko
nuyla iligli şu taahhüt yer almıştır: Program
dan okuyorum : «Sadece malî mülâhazalarla ve 
bütçe zaruretleriyle hareket edilerek ağn- bir 
şekilde adaletsiz vergi tatbikat.ua gidilmesinin 
aleyhinde ve karşısındayız. «Program maddesi 
bu. Şimdi bir parti programının bu açık taah
hüdüne bir de Hükümetin alelacele getirdiği son 

http://tatbikat.ua


• C. Senatosu B : 25 

Vergi Kanunun mahiyetine bakınız. A. P. nin 
bu program maddesinin nasıl çiğnendiğini biz
zat A. P. Genel Başkanı, Başbakan Sayın De-
mirel, 10 gün önce 18 Ocaktaki basın toplantı
sında şu resmî beyaniyle açıklamıştır.» «1969 
ınalî yılı bütçesinin ek finansmanım sağlamak 
amaciyle kurumlar ve Damga vergilerinde ön
görülen değişiklikler, malî istikran ve Hazine 
itibarını koruma hedefini gözetmektedir.» Gö
rülüyor ki Sayın Başbakan, son Vergi kanunu 
tasarısının, A. P. programına rağmen, bütçe za
rureti ve malî mülâhazayla getirildiğini açıkça 
itiraf etmektedir. " 

Bir başka noktaya dokunalım: Sayın Bil-
gehan 2 Ocak 1969 da verdiği resmî de
mecinde: «Yeni t u n , şikâyetleri tamamen or
tadan kaküracaktır. Odalar Birliğiyle yaptığı
mız bu konudaki görüşmeler sonucunda bu yol
da karar alınmışta-» dediler. Oysa Ankara Ti
caret Odası Ankara Televizyonunda, istanbul Ti
caret Odası ve Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği de yayınladıkları 
broşürlerde ve demeçlerinde kendileriyle böyle 
bir görüşmenin ve mutabakatın olmadığını ve bu 
verelerin karşısında bulunduklarını açıklamış
lardır Ve tasarının kendi temsilcilerinuYde bu
lunduğu Vergi Reformu Komisyonuna tetkik 
ettirilmediği ayrıca belirtilmiştir Öte yandan 
verri konusunda da A P secim bevannamesin 
Tefe WkZa™£mi2 ZZlTSZTle 
rtZtl ^IH ^™l J^eüetiTönU 
ven müte "bbistoi S e £ n . J S ^ V m e k L a " 
kovan üre toi daraltan vasıtalı ve vasıtasız ver" 
«feri veni bastan gözden geçirerek verimsiz ver¬ 
fileri L * ™ . * I ™ J L t a * , * . indirin,W 

^ T ^ v l Z ^ T s ^ i s m r l a n L e 
femmlLT^ârt^laririı Z bir ikerbüre ^ k ¬ 
anvüzünden! 1 3 h L u t a f c ğ ı k — 

v^met t e to Gerçi C n Başbakana sö'leriy 
k Tvlsrtaîı' verSer oranlarmda her hanri bir 
VÜkJltme vapılLIı bahis konusu demdir» 
«Bu vergiler temel malların fiyatların! tesir 
etmiyecek pâhahhk yarat-nıyacakto» diye he
pimize resmen teminat vermişlerdir Oysa bilin-
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diği gibi, her vergi bir ölçüde fiyatlara sirayet 
eder, üstelik bâzı hammaddelere ve tüketim mal
larına yapılan vergi zamları vasıtalı vergiler 
grupundan sayılır. Yeni vergi tasarısında ise va
sıtalı vergilerin payı büyüktür. Bu yüzden ver-
giler fiyatlara intikal edecek ve sâde vatanda
şın sırtına yüklenecektir. Hayatın içinde bu hu
susta tecrübe sahibi olan Türkiye Odalar Birli
ği Başkanı gazetelerle şu kesin cevabı Sayın 
Başbakana vermiştir. Okuyorum: 

«ithalâttan alınan Damga Resminin % 25 e 
kadar yükseltilmesi fiyatları artıracaktır. So
num bütçe açığına da yol açabilecektir» demiş 
ve üâve etmiştir: «Kısmî bir develüasyon mahi
yeti arz eden bu tedbir develüasyonun bütün 
mahzurlarım bünyesinde taşımaktadn-.» Bura
da da Saym Başbakanın sözlerini ayrıca resmî 
bir belge ile de t ekz ip imkânını buluyoruz: 
12 Aralık 1968 tarihli Resmî Gazetenin 16 ncı 
sayfasındaki uygulama programından aynen 
okuyorum: «1967 yılı başında vergilerde tekel 
maddeleri ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bâzı maddelerinde yapılan nisbet ve fiyat yük
seltilmesinin etkisi Ue genel fiyat seviyesinde ar
tış olduğu» tesbit edilmiştir: Bu vesikanın al
toda da Bakanlar Kurulunun imzası vardır. 

Sayın arkadaşlanm, krediler de âdil dağıl
mıyor, 1968 yılında krediler yönünden de olum
lu bir gelişme olmamıştır. Kredi tevzii fertler 
ve bölgelerarası adaletsMik içindedir. Plâna 
rağmen krediler 1968 de de erimli, yaratıcı 
alanlara çevrilememiştir. Ve krediler daha çok 
tefecilerin işine yaramıştır. Meselâ Marmara ve 
Ege bölgesinde kredi dağılımı şu neticeleri ve
riyor: Marmara ve Ege bölgesine % 53,3 ve Gü
ney - Doğu Anadolu bölgesine % 1 kredi veril
miştir. Büyük adaletsizlik meydanda. Fert ba
şına düşen kredi miktarları da Marmara ve Ege 
bölgesinde 1 200, Güney - Doğu Anadolu bölge
sinde ise 123 Uradır. Yani Marmara bölgesinde 
yas.yan ferde 10 kat fada kredi düşüyor demek
tir: Bunun hazin sonucu da şudur: Türkiye'nin 
P-eri kalmış bölgelerinden gelişmiş bölgelerine 
mevduat ve kredi olarak ka A aktarılmakta
dır. Nitekim bankalarımız 1967 de Doğu-Ana
dolu bölgesinden diğer bölgelere 274 370 000 
lira tutarında kaynak transferi yapmışlardır. 
Halbuki geri kalımş bölgelerin kalkmabilmesini 
sağlamak için, bu uygulamanın tam aksinin ya-
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pılması, yani gelişmiş bölgelerden geri kalmış 
bölgelere kaynak aktarılması lâzımdır. Bu tutu
mun, bölgeler ve fertler arasındaki dengesizliği 
daha da bozan yanlış bir yol olduğu açıktır. 
Halbuki geri kalmış bir memlekette krediler 
sayılı insanların kârları ve çıkarlan için değil; 
istihsali artıran, kalkınmayı teşvik eden fertler 
ve bölgeler arasında adaleti sağlıyan yönde kul
lanılmak gerekir. Böylece A. P. si seçim beyan
namesinin ve Hükümet programının 18 nci 
sayfasında yazılı: «Bölgeler aramdaki gelişme 
farklarını azaltmak, kalkınmamızın sosyal ada
let içinde ve dengeli bir şekilde gerçekleştiril
mesinin tabiî bir icabıdır»taahhüdü de havada 
ve anlamsız kamu* bulunyor. 

Arkadaşlarım,'bu bozuklukların yanında 
Devletin ic ve dış borçları da ölçüsüz şekilde 
artmaktadi. Dövizle ödenecek dış borçların fa
izli toplamı 2 669 400 000 doları bulmusiur. Türk 
parası ile 20 milyar eder. Ayrıca, Türk parası 
ile ödenecek dış borçların faizli toplamı da 
5 milyar 430 milyon 700 bin liradır. İç borçla-
rın faizli tutarı ile 21 425 000 000 lirayı bul
muştur. Böylece Devletin... 

BAŞKAN - Bir dakika Sayın Bekata. Saat 
tam 13,00 te program gereğince Birleşime ara 
vereceğiz efendim. Sizin zannediyorum* ki ko-
nusmamz devam edebilir... Fakat burada beş da¬ 
kik'anız var, beş dakika devam buyurun sonra 
Birleşimin sonunda yansına devam edersiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Devamla) - Evet efendim. 

Böylece Devletin iç ve dış borçlannı topla
yınca 47 525 100 000 Hra gibi muazzam bir borç 
yükü altına girdiğimiz görülüyor. Bugünden iti
baren hiç borç yapılmadığı ve borçlann taksit
leri her yıl muntazaman ödendiği takdirde an
cak 2014 ncü yılda, yani bugünden 55 yıl sonra 
borçtan kurtulabileceğimiz bütçe gerekçesinin 
71, "76 ve 82 nci sayfalannda açıkça yazılıdır. 
Daha da önemli olan şu noktadır: 

D. P. devrinden kalan borclann 1966 daki 
tutan 41 857 000 000 milyon İra idi. Bugün 
47 milyar 525 milyona çıktığına göre, son üç 
yılda altı milyar artmışta. Şu halde A. P. si ik-
tidan, Devleti her yıl 'üd milyar liradan fazla 
iç ve dış borca sokuyor demektir. Buraya ka-
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dar arz ettiğim bilgilere lütfen bunu da ekle
yiniz. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri üzerinde de kısaca durabiliriz. Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin acıklı durumu Yüce 
Senatonun huzurunda birkaç ay önce görüşül
müştü. Bu itibarla bütçe münasebetiyle bu ko
nu üzerinde kısa duracağım. Fakat A. P. si ik-
tidanmn özel sektörü tercih felsefesi ile Kamu 
iktisadi Teşebbüslerini nereye götürmekte oldu-
ğunu belirtmeye çalışacağım. Bu çok önemli ko
nuda da önce belgeleri dile getireceğim. Bu hu-
susta A. P. sinin seçim beyannamesinde ve HÜ-
kümet programındaki taahhüdünü okuyorum: 
«Vatandasın verdiği vergilerle milyarlarca lira 
değerinde" kaynaklan sinesinde toplamış olan 
iktisadi Devlet Teşebbüslerini daha da verimli 
çalıştırarak, iktisadi hum™..,,™- yardım ede-
cek"şekilde kaynak yaratmalarını temin edece
ğiz.» Bir bu taahhüde ve bir de gerçeklere baka
lım. Kamu iktisadi Teşebbüslerine giren 119 mü
essese varlığının defter kayıtlarına göre 58 mil
yar beşyüz milyonluk ve rayiç fivltlara göre 
160 milyarlık bir millî değertaşıdığı bu kürsü
den ifade edilmiştir. Bu kuruluşlar, meselâ he
saplan kesinleşen yalnız 1967 yılında 16 milyar 
liralık hasılat "sağlamışlardır Bunların millî 
gelirimiz içindeki yerleri % 9 dur. Bu teşebbüs
lerde 315 830 memur ve işçi çalışmaktadır. Bun
lar 1967 de bir milyar lira" Gider Vergisi ve bir 
milyar ücyüz bir milyon lira da dâhilde alınan 
istihsal Veresi ödemişlerdir. Türkiye'de 1963 
ten 1968 yılma kadarki altı yıl içinde yapılan 
yatırımlann % 55 ine yatan olan 45 milyarlığı 
bunlara ve ancak 39 milyarlığı özel sektöre 
aittir 

BAŞKAN - Sayın Bekata tekrar rica ede
ceğim, saat gelmiştir, cümlenizi bağlayın. Tek
rar toplantıya devam edildiği zaman da söz si
zindir, devam buyuracaksınız... 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Devamla) - Hayhay burada 
da kesebilirim... 

BAŞKAN - Peki efendim. 
Sayın arkadaşlar, 14,30 da toplantıya devam 

etmek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN - Başkanvekili Mehmet thıaldı. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal, (Eskişehir), - Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN - 25 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. - 1969 y,h Bütçe yıh kanunu tasara ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayvn : 
1162 ve 1162 ye ek) 

BAŞKAN - C. H. P. Grupu adına Sayın 
Bekata konuşmasına devam edecekler, buyu
run Saym Bekata. 

O. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Ankara)-Saym Başkan,değerli arka-
daşlarım; Kamu iktisadi Teşebbüsleri ile ilgili 
bölümün incelenmesine devam ediyorum. 

Görülüyor ki, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
Türk ekonomisindeki yeri öylesine büyük ve 
köklüdür. Fakat, konuyu derinliğine incele
yince görüyoruz M, Hükümetin izlediği özel 
sektörü tercih politikası neticesi, 1966 dan 
itibaren Kamu iktisadi Teşebbüslerindeki ge
lişme de duraklamaya başlamıştır. Nitekim, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında özel 
sektör yatırımları için yıllık artış hızı % 12,5 
olarak tesbit edildiği halde, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri yatırımları için bu oran yüzde ona 
düşürülmüştür Böylece toplam yatırımların 
yüzdesi her y.İ özel sektör lehine artınlmak-
tadn- Bunun da sonucu olarak esasen malî 
takati olmıyan " kamu sektöründen özel sek
töre aktarmalar yaP.lmaktadır Nitekim, ikinci 
Plân döneminin son üç yılında kamu sektö
ründen özel sektöre 1965 fiyatları ile 2 milyar 
800 milyon liralık transfer yapılması öngörül
müştür Az ilişmiş memleketlerde Kamu ikti 

LsTirmekT, ö r i ö Z T Û S l t a TürM 
ve'de de lrövledir Buna rafcnen Adalet Par" 
feiMdarlKamuriktl^1ta«uL^ 
I L . v a t ı n m h e d £ * i d t t r f W l t a k T r e t r v k 
k e Z ş ^ N U e k i m K a m u S * W t o t o t o W M 

deki yatırım hızı % 25,7 ve 1966 daki yatı
nın hızı % 26,3 iken, 1967 de birden % 9,8 e 
ve 1968 de de bu hız % 9,6 ya düşürülmüştür. 
Böylece Kamu iktisadi Teşebbüsleri yatırımla
rında ciddî bir duraklama başlamıştır. Bunun 
yanında Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yatırım 
finansmanları ve finansman açıkları da olum
suz bir yöne sürüklenmiştir. Meselâ; 1968 de 
bunların açıklan; yatırım harcamaları hariç, 
383 000 000 liradır. 1969 da ise bu a c * yine 
yatırım harcamaları hariç 1 milyar'276 mil
yon lirayı aşacaktır Demek M, bu kuruluş
lar altından kalküamıyacak kadar büyük bor
ca tetabukta ve çıkmaza sürüklenmektedir 
Bu yLımızm r e smAta ı ım d a t f Aralık 
1968 tarihli Resmî Gazetenin 25 nci sayfa 
sından okuyorum: 

«Genel olarak işletmeci İktisadi Devlet Te-
şeküllerininin finansman durumlarında 1961 de 
konsolidasyonun yapümasını takibeden kısa 
bir süre hariç tutulursa, olumlu bir gelişme 
sağlanamamıştır.» 

Sayın arkadaşlarım, bunun baş nedeni şu
dur : 

Hükümet Devlet işletmeciliğine inanmamak
tadır. Bu temelden görüş ayrılığı yüzünden, 
bu müesseselerin gerçek sorunları, ihmal edile
rek bu hale gelmelerine sebebolunmaktadır. Ni
tekim, Kamu iktisadi Teşebbüslerini her yön
den başanya ulaştırmak amaç. üe. daha 1964 
te çıkarılan 440 ve 463 sayılı kanunlann, Hü
kümete süre tâyin ederek verdiği vazifelerin 
hiçbiri yerine getirilmemiştir Bu yüzden 
reorganizasyon işleri yapılmamış, kuruluş ka
nunları bile çıkarılmamıştır Oysa ki plânın 
kabul ettiği hedeflerden biri de şudur '• 
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iktisadi Devlet Teselsüllerinin yeniden dü
zenlenmesi, çalışmalarının 440 sayılı Kanunla 
öngörülen anlayış içinde bu işle görevlendirilen 
komisyonca zamanında tamamlanması sağlana
caktır.» Hükümet bunu da sağlamamış, buna 
karşılık iktisadi Devlet teşebbüslerinin özerk 
çalışmaları önlenmiş, partizan müdahaleler ya-
pılıms, ağır borç yüküne sokulmuş ve bu mü
esseseler ekonomik gerekler d,fiına sürüklen
miştir. 

Arkadaşlarım, bu ihmal, kayıtsızlık ve olum-
suz müdahalelerin neticesi kamu iktisadi te
şebbüsleri son üç yıl içinde duraklamakla kal
mamış, gerilemeye de başlamışta-. Bunun hepi
mizi düşündürücü delillerini huzurunuzda ve
receğim" : Yalnız beş büyük müesseseyi alıyo-
mm : Bu müesseselerin bir yıl içindeki işletme 
açıklarma yatırım harcamalarmî da ekleyince 
1969 yılı programına göre bir y ı l » ac i l an 
toplamı şöyledir. 

Devlet Demiryollarının 1 milyar 89 milyon 
lira, TKÎ nin 513 milyon lira, Şeker Şirketinin 
622 milyon lira, Sümerbankm 1 « milyon lira 
ve Denizcilik Bankasının 217 milyon lira ol
mak üzere, yalnız bu beş müessesenin bir yıllık 
açıkları toplamı 2 milyar 488 milyon lirayı bul
maktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin finansman 
açıklan da hızla artmıştır. 1967 deki finansman 
açığı 764 milyon idi. Bu, 1968 de 1 milyar 307 
milyona ve 1969 da da 2 milyar 236 milyona 
fırlamaktadır. 

Arkadaşlarım, buna karşılık tasarrufçu ku
ruluşların aynı 1969 yılı yaratacakları kaynak
ların toplamı 2 milyar 675 milyon 600 bin lira 
olarak hesaplanmaktadır. Buna göre kamu ik
tisadi teşebbüsleri kendi bünyesi içindeki ta
sarrufçu" kuruluşların kaynaklarım' tamamen 
tüketmededir ve" ayrıca bütçeye her yıl cif 
gibi büyüyen külfet olacak hale getirilmişler: 
dir. 

Nitekim, kamu iktisadi teşebbüslerine 1967 
bütçesinden 613 milyon lira, 1968 bütçesinden 
947"milyon lira, 1969 bütçesinden de l" milyar 
536 milyon lira transfer" yapılmış ve yapıla
caktır. 

Görülüyor ki, Türkiye'de iktisadi kalkın
mamızın en sağlam ve etkili Devlet kuruluş
ları olması gereken kamu iktisadi teşebbüsle-
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ri, sermaye toplamak söyle dursun, kendi kay-
naklarını tüketen, Ulak mahkûm birer gayri 
iktisadi Devlet teşebbüsleri haline doğru sü
rüklenmelerine göz yumulmaktadır. 

Arkadaşlar, şimdi huzurunuzda bir belge 
daha okuyacağım. Sayın Demirel 26 Eylül 1965 
te kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında Trab
zon'da şu nutku "söylemişlerdi, okuyorum : 
«Dünyamn hiçbir yerinde bu kadar büyük ser-
maye ile girişilmiş olan bu kadar büyük teşeb
büslerin böylesine ağır zararlarla bilancolan-
nı kapattıkları görülmüş şey değildir.» "«Dev
let iktisadi teşebbüslerinde millet parasının na
sıl fena kullanılmaca olduğunu görüyorsunuz. 
Bunun sebebi kırtasiyeciliktir. Bunun sebebi, 
nazarî olarak basiretli bir tüccar gibi hareket 
etmeleri iktiza eden bu müesseselerin kâr ve 
sarara karşı bigâne bir anlayışla idare edildik
leridir Bunun sebebi bu müesseselerin liya¬ 
katsiz .elemanların türlü maksatlarla kayrıldık-
ları devlet' ciftb'«i haline getirilmiş olmaları-
* r Bnnun W i bu m ü ^ İ is »mcünü 
temsil'eden işçi kadar idareci çal stmlması ve 
işletmede tasarruf esaslarına riayet edilmemesi
nin âdet ve mecburiyet haline getirilmiş olma
sıdır» 

Arkadaşlar, Sayın Demirel bu sözleri ile 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin gecmis D. P. 
devrini ve bugünkü" halini anlatmış o'lmâktadır. 
Çünkü, C. H. P. iktidarı, Kamu iktisadi Teşeb
büslerini, siyasi bağımsızlığın ancak ekonomik 
bağımsızlıkla tamamlanacağı inanç, ile kurdu ve 
bunlara böyle umut bağladı. Nitekim 1960 dan 
sonra da Kamu iktisadi Teşebbüsleri de yeni 
Anayasa esprisi içerisinde ve'önemle ele alındı. 
1964 te de 440 ve" 463 sayılı kanunların çıkarıl
ması sağlandı. Kamu iktisadi Teşebbüsleri ya
tırımlarını, plân içerisinde titizlikle düzenledi. 
Bütün birikmiş borçlarını konsolide programı 
ile teminata bağladı. Kamu iktisadi Teşebbüsleri-
ni yeniden düzenlemek, bütün sorunlarını çözüm 
çarelerine kavuşturmak, kuruluş kanunları ile 
diğer mevzuatı" tamamlamak ve"bunları belli 
süreler içerisinde sonuçlandırmak üzere HÜ-
kümete kanun maddeleri içerisinde kesin vazi
feler vardi. Fakat, A. P. Hükümeti, 1966 yılı 
içinde ikmal edilmesi , uygulanması kanun hü
kümleriyle kendisine verilen vazifelerin hiçbi
risini yapmamıştır. Ve böylece Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Saym Başbakanın yukarıda şikâ-

-
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yet ve tasvir ettiği halden daha da fena duru
ma, bizzat kendi ellerinde düşmüştür. Buyar-
gmuzı da bir tartışma ve itiraz konusu olmak
tan çıkarmak için bizzat Hükümetin, altını 
toptan imzaladıkları satırları, 12 Aralık 1968 
tarihli Resmî Gazetenin 25 nci sayfasından 
okuyorum : Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
«organizasyon, sevk ve idare ve personel poli
tikası ile ilgili problemleri çözülebilmiş değil
dir.» Bu itirafı da kaydettikten sonra bu ha
lin sonu ne olacaktır? Onu da söyilyelim : 

Böyle giderse bu halin geleceği A. P. pro
gramındaki maddeye uygun şekilde neticelene
cektir. A. P. programının 18 nci maddesini 
de aynen okuyorum : «Yukarıdaki nitelikleri 
haiz olmıyan Devlet teşebbüslerini halkın ve 
vatandaşın toplamış olduğu kıt kaynaklan is
raf eden, asıl verimli ve faydalı olacağı yerlere 
teksif edilmeyip, pekâlâ vatandaşın daha iyi 
ve verimli bir şekilde faaliyet göstereceği sa
haları lüzumsuz yere işgal eden halka ve va-
tandaşa rakip ve muhasnn bir tutum içerisine 
girerek millî kalkınma hareketini yav'aşlatan 
unsurlar olarak mütalâa ediyoruz» Program 
maddesi bu . 

İste Kamu iktisadi Teşebbüsleri tam bu po
zisyona uygun hale getirilmektedir. Bu hale 
gelince ne olacak? Buna da Hükümet progra
mı cevap veriyor. 12 nci sayfadan okuyorum : 
«iktisadi Devlet Teşekkülleri arasında Devlet 
kontrolü altında bulunmasına lüzum kalmıyan
lardan baslıyarak bunların tedricen ve imkân 
olursa bir'holding halinde halkın kontrol ve 
mülkiyetine geçmesini sağlıyacağız.» 

Hükümetin icraatı, kamu iktisadi teşebbüs
lerini, iste bu program maddesinin uygulanma
sına müsait bir duruma doğru götürerek Dev
letin elinden çıkarma yönüne sürüklemektedir. 

Savu, arkadaşlarım, Ortak Pazar üzerinde 
de duracağım. Bilindiği gibi Ortak Pazara dâhil 
ve dünyanın gelişmiş altı devleti ile bir ortak
lık anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre beş yıl
lık hazırlık süremiz 1 Aralık 1969 da sona ere
cektir. Böylece Ortak Pazara tam olarak katı-
Unca : 

1. Bu memleketlerle aramadaki gümrük 
duvarını kaldıracağız, 

2. Başka memleketlere karşı da ortak bir 
tarife uyguhyacağız. 
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Şimdi gerçek durumu kısaca gözden geçire-
lim. A.P. progranunm bu hususla ilgili 36 ne. 
maddesini okuyorum : «Sanayiimizin oldukça 
kısa bir müddet sayılan belirli intikal safhasın
dan sonra, Ortak Pazara katılmamız halinde 
güçlüklerle karşılaşılmaması için şimdiden ted
bir'almak, Batı'dünyasmın üeri sanayi memle
ketleri ile rekabet imkânlarımızı takviye etmek, 
Ortak Pazar üyeleri ile sanayi alanında işbirli
ğini artırabilmek için, nispî avantaj bakımın-
dan, üstün olduğumuz sanayi alanlarında biran 
evvel kuruluş ve ihtisaslaşmamızı tamamlamak 
gereklidir.» Bu hususta, Hükümet programında
ki taahhüdü de okuyorum : 

«Ortak Pazar camiasına tam olarak katıla-
bilmemiz için, istihsal organizasvonu ve sana
yimizin süratli bir bünve değişliği geçirmesi 
sekmektedir. teinde bulunduğumuz intikal 
fevrnbtd.. sanayiimizi standartlar ve ma%et 
,,Vİv«i bakımından ortaklık cânüası içindeki 
n teMte başarı ile dayanabilecek hale * «rtir-
•n-V için, erekli tedbirler alınacaktır.» " 

Hükümetin, parti programını ve kendi Hü
kümet programını bu alanda ne ölçüde ihmal et-
«UHıi kamu iktisadi teşebbüsleri' konusunda 
a ç ı k t ı k . Demek oluyor ki, Hükümet resmî sek
törü hic hazırlamamıstır. Bunu gören Kamu 
feisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, daha 
12 Mavıs 1965 tarihli raporunda, Hükümeti su 
râdari' ile uyarmak lüzumunu duymuştur : ' 

«İsletmelerimizde çeşitli mamuller için elde 
edilen maliyetler, benzeri mamullerin dünya pi
y a t a fiyatlarından umumiyetle yüksek bu
lamaktadır. Üvesi bulunduğumuz Ortak Pa-
«w memleketleri ile rekabet edebilmek içir, ma-
nrttTerin düşürülmesi hususundaki tedbirlerin 
imanında alınması.» 

Arkadaşlar. Hükümet bu uyarma üzerine de 
Kamu îk%*di Teşebbüslerini ele almamış, bun-
İMın mamullerinin ne kaliteleri ve ne de mali-
v^t,lerl üzerinde durmamış ve bu yüzden resmî 
sektörün elinde satılamıyan 5 milyar 800 milyon 
liralık stok birikmiştir. Özel sektörün de tüm 
olarak ciddî bir hazırlığı yoktur. Buna raihnen, 
Sayın Dışişleri Bakanını, son dış toplantı dö
nüşlerinde " ortaklığa biran evvel girilmesinde 
çok hevesli e-ördük öğrendiğimize göre Sayın 
Çağlayangil Türkiye'nin birinci dönem hazırh-
ğını tLamladığım ve 1969 sonunda vecibelerini 
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yerine getirmeye amade olduğunu resmen ifade 
etmiştir. Eğer bu sözler, Hükümeti uzam eden 
ciddî bir değer taşıyorsa, kendilerine kendi 
imzalarının da bulunduğu bir belgeyi hatırlat-
m * zorundayız. 12 Aralık 1968 tarihli Resmî 
Gazetede çıkan Bakanlar Kurulu Kararma bağ
lı ve Plânlama Merkez Teşkilâtı tarafından ha-
zırlanan 1969 yık uygulama programından ay
nen okuyorum : 

«İhracat yönünden Ortak Pazarın, ortak 
gümrük tarifesini, mevcut ihrac maddelerimizin 
çoğu bakımından esasen sıfır* kabul etmek 
mümkündür.» «îthalât yönünden ise durum da
ha da kritiktir. Bu konuda malî bakımdan, Güm
rük velilerinden mahrum kalmak ve genç sa
nayilerin tasfiyeye uğraması noktaları üzerinde 
durmak gerekmektedir.» «Gecikmeden ele 
ataması zorunlu bulunan en önemli konular 
sanayide maliyetlerin düşürülmesi kalite kon^ 
troluna önem verilmesi ve kurulacak yeni sa
nayilerin Ortak Pazarda rekabet gücünün artı
r ı lmad ı r» " 

Görülüyor ki, Hükümet, 1969 basma kadar 
hiçbir ciddî tedbir almadığım kendi imzası ile 
itiraf etmektedir. Plânın bu 1969 uymama ra
porunu kabul eden Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin imza tarihi sırasında, gençlik ve işçi 
hareketleri yoğunlaştığı için olacak, bu raporu. 
bakanların ve hele yeni bir dış seyahatin ha
zırlık telâsı içinde bulunduğu muhakkak olan 
Dışişleri Bakanının okumadan imzaladıkları 
anlaşılıyor. 

Sayın arkadaşlarım, Türk ekonomisinin belli 
başlı konularından biri de dış ticarettir. Nitekim 
Adalet Partisi programının 39 ncu maddesinde 
de dıs ticaret bu önemde ele alınmıştır : «İhra
catın 'artırtması, iktisadi kalkınma politikamız
da bir numaralı öncelik teşkil eder. Yabancıların 
istediği fiyat, vasıf ve nikikte ic istihsalimizi 
ve mamullerimizi artıracağız.» * 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi se
çim beyannamesinde de konunun değeri şöyle 
belirtilmiştir : 

«Türkiye, iktisadi kalkınmasını süratlendi
rebilmek için, di? ticaretini hızla geliştirmek, 
tediye açıktanı dengeye getirerek döviz rezerv
lerini takviye etmek zorundadır.» Plân hedefleri 
ve stratejisi olarak, tesbit edilen hüküm de su
dur : «İhracat ve ithalâtla ilgili bütün sağum 
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tedbirlerin alınması ve Türk ekonomisinin dış 
kaynaklara bağlılığının azaltılması» öngörül-
müştür. Konu üzerinde böylesine önemle durul-
masının nedeni, dış ticaretin iktisadi kalkınma-
da bir barometre niteliğinde oluşudur. Nitekim, 
Adalet Partisi iktidarı döneminin en iyi yılı olan 
1966 da Türkiye'de dış ticaret değeri olarak nü-
fus basma 37,7 dolar düşüyordu. Buna karşılık 
aynı y i Mısır'da nüfus basma 56 dolar, Suriye'
de 87, Irak'ta 153, Yugoslavya'da 142, Yunanis
tan'da 189, Batı Almanya'da 643 ve ingiltere'de 
de nüfus basma 549 dolar düşüyordu. Bu rakam
lar ne ölçüde geri kalmış olduğumuzu göstermiye 
yeter. Şimdi, bu durum ve verilmiş taahhütler 
karşısında, Adalet Partisi iktidarı döneminde, 
dış ticaretin nasıl geliştiğini görelim. Bizim it-
halâtımızla, ihracatımızın toplamı yani, dış tica
ret değeri 1963 te 1 milyar 55 milyon dolar idi, 
1964 te 948 milyon dolara düştü, 1965 te 1 mil
yar 36 milyon, 1966 da 1 milyar 209 milyon, 
1967 de 1 milyar 207 milyon ve 1968 in on ayı 
içinde 998 milyon dolar olmuştur. Görülüyor M, 
ciddî bir artış yoktur. Bir de ithalâtımızla ihra
catımız arasındaki farkı ifade eden dış ticaret 
dengemizi görelim : 

Gerçeklesen rakamları arz ediyorum. (Birin¬ 
ci rakam ithalât, ikinci rakam ihracattır) 1965 
te 572 milyon - 463 milyon; 1966 da 718 milvon -
490 milyon; 1967 de 684 milyon - 522 milyon; 
1968 de 11 avda 702 milyon - 439 milyon, 1969 
da ise 860 milyon - 575 milyon dolar. Ackları 
da yıl sırası ile okuyorum. 108 milyon, 227 mil
von, 162 milyon, 263 milyon. 285 milyon. Görü
lüyor ki, ihracatımızda ciddî bir gelişme sağ
lanamadığı için, dış ticaret açığı her yıl artarak 
çığ gibi büyümektedir. 

Arkadaşlarım, kalkınma plânımızın yıllık uy
gulama programlama göre ihracatımız 1968 de 
gerilemiştir, ithalâtımız ise A. P. iktidarı döne
minde hiçbir zaman program rakamına erişeme
miştir. Sayın Maliye Bakanı 14 Aralık 1968 gü
nü* Bütçe Karma Komisyonu huzurunda 1968 
yılı ithalâtının programdan 55 milyon geri ka
larak, 510 milyon dolar olacağını, söyledi. Sa
yın Başbakan ise bundan 34 gün sonra 18 Ocak 
1969 günkü basın toplantısında 11 aylık ithalâ
tın 439 milyon olduğunu ifade etti. Arada 71 
milyon dolarlık fark var, 34 günde bu farkın ka
panıp, kapanmadığını rakam kesinleşince yakın
da göreceğiz. Bu «kanık durum karşısında Hü-

_ 
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kümetin programa göre, 1969 için ilân ettiği 860 
milyon dolarhk ithalâtla, 575 milyon dolarlık 
ihracatın gerçekleştirilme garantisinden mah
rum olduğu da meydandadır. Hükümet bunu da 
gerçekleştiremez. Onu da belirteceğim. Ve buna 
itirazları başında önlemek için de resmî bir bel
ge göstereceğim. 

1968 uygulama programından aynen okuyo
rum : «Ancak bu bir taraftan tarımsal gelişme
nin hava şartlarmdan kurtarılarak düzenli ve 
kararlı bir niteliğe kavuşturulması, diğer taraf
tan imalât sektöründe öngörülen hızlı gelişme
nin sağlanmasiyle mümkün olacaktır.» «Tarıma 
dayalı geleneksel ihraç matlarının ihraç imkân
ları özellikle talep yönünden sınırlıdır. Bu ne
denle sanayi malları ihracatının her türlü teş
vikten yararlandırılması ve artırılması gerek
mektedir.» 

Arkadaşlar, halbuki programın saydığı ted
birlerden hiçbiri alınmamıştır ve ihracatımızın 
bünyesinde her hangi bir olumlu değişme olma
mıştır. Nitekim tarımsal gelişmemiz, hava şartla
rından kurtanlma yoluna girdi mi? imalât sek
töründe öngörülen hızlı gelişme sağlandı mı? 
Tarıma dayalı ihraç mallarının miktarı ve çeşidi 
artırıldı mı? Sanayi malUan ihracatının artırıl
masının teşviki etkili volda mıdır? Ve nihayet 
dış ticarette, dış yardımlara ihtiyacımız azalmış 
mıdır? Hepsine birden verilecek bir kelimelik 
cevap şu : Hayır. Öyle ise dış ticaret olumlu 
olarak gelisemez. Bugünkü durum işte budur. 
Müsaademde dış ticaretimizin duraklaması ne
denleri üzerinde biraz daha duralım. 

1963 ten beri her yıl yüzde 9 oranında artan 
ihracatımız 1968 de duraklamış ve belirli bir 
azalma göstermiştir. Birkaç tarımsal ürüne bağlı 
olmakta devam eden ihracatımız için hiçbir cid
dî tedbirin almmaym yarın Türkiye'yi daha da 
güç duruma sokacaktır. Çünkü Hükümetin al-
dığı tek tedhir; ihracatta vergi iadesidir. Bu 
tedbirin uygulandığı yıllardaki ihracatın tetki
ki bize şu sonucu vermektedir: Bu vergi iadesiy 
le ihracatçı biraz daha fazla kazanmaktadır. Fa
kat bu, ihracatta bir artış sağkyamamafctato. 
Bu itibarla 1969 programmda öngörülen 575 mil
yon dolarhk ihracatta gerçeHeşemiyecektif. 

Arkadaşlarım, şimdi ithalât sorununu ince
liydim: 1967 yılında gerçek yatırım malları it
halâtının, program hedefinin yüzde 23,5 geri-

— ; 
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sinde kaldığı ham, ya da yan mamul bir nevi 
tüketim maddeleri ithalâtının ise hedefi geçtiği 
görülmüştür. Bunun ifade ettiği anlam ise şu
dur: Türkiye'de imalât sanayii bir ambalaj ve 
montaj sanayü halinde geliştirilmek istenmekte
dir. 1969 programmda ham madde ithalatında
ki artışın sınai üretim artışı hızı ile aynı olduğu 
ve 1969 da bu artışın yüzde 10 olacağı yazılmak-
tadır. Şu halde Türkiye'de üretim kapasitesini 
kullanmak için her yıl ham madde ithalâtı yüzde 
10 artacak demekti Yatımı malları ithalâtı 
da bu seviyede artacağına, buna karşılık ihracat 
artmadığına göre d» ticaretimiz fasit bir daire 
içine girmiş demektir. 

ArMaşlanm, inceleyince görüyoruz ki ger
ek te memleketimize ham madde diye yarı ma
muller ithal edilmektedir. Böylece mevcut dar 
imkânlarda yatırım mallarıyla tayaslanamayan 
pahalıhkta olan bir montaj sanayiinin sürdürül-
mesi yolu tutulmuş görünmektedir. Bu yanlış 
politika yüzünden Türkiye'de imalât sanayii ters 
n » vermekte, yani döviz getiren değil, döviz 
ettiren bir sektör haline gelmiş bulunmaktadır. 
Ve bir ham madde memleketi olan Türkiye, ya
bancı ham maddelerini, ya da yarı mamullerini 
isliyen memleket olma, yani yanlış bir sanayileş
me yoluna sürüklenmektedir ve programda ak-
•rinin kabul edilmiş olmasına rağmen, Konsorsi-
yumdaK eSlime uyularak, 1969 da da bu ters 
yolun güdüleceği, asıl garibi Hükümetin de bu 
Görüşte olduğu Maliye Bakanımızın 2 Ocakta çı
kan resmî demecinden açıkça anlaşılnıaktacUr 

ithalâtın bu olumsuz gelişmesi yanında ihra
cata duraklaması <hs ödemelerimizi çıkmaza sok-
muştur. Merkez Bankası transferleri yapamaz 
olmuştur. Bu yüzden Kasım 1968 de liberasyon 
tamamen durdurulmuştur. Yani Hükümet 
mevcut dıs ticaret rejimini devam ettiremez ol
muştur. Dıs Ticaret ve ödemeler asıkları da 
«•rfee verici bir duruma gelmiştir. ^Arkadas-
lar, bir de altın ve döviz rezervlerimizi görelim: 

Türkiye'nin rezervleri de öylesine azalmış
tır H, Ekim 1968 ayında 35,5 milyon dolara 
kadar düşmüştür. Sayın Başbakan 18 Ocak 
1968 günü yaptığı basın toplantısında altın ve 
döviz rezervlerimizin 1968 sonunda 28 Aralık 
1968 tarihinde 43.8 milyon dolarhk değer taşı-
dığm, kabul ve ifade etmiştir. Bu kadar cüzi 
bir rezervin bir ayhk imalâtı büe karşüıyanu-
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yacağı ise açıktır. Bu duruma dışardan peşin 
para ve dövizle satınalmaya mecbur kaldığımız 
500 000 tonluk buğdayı da ekleyin. 

Arkadaşlarım, bugünkü dış ticaretimizin 
durumunu'özetlersek; A. P. iktidarı dönemin
de dış taretimiz, Türk ekonomisinin istekleri 
yönünde ve yeteri ölçüde geliştirilememiştir. 
ihracatımız müsait hava şartlarına göre şekil 
alan birkaç tarımsal ürüne bağlı kalmıştır. Bun
ların dünya fiyatları ise bizim zararımıza geliş
mektedir Millî gelirde ve dünya ithalât topla-
rmnda oram düşük bir ithalât sektörü içinde
yiz. Buna karalık Türkiyetfe ithal mallarına 
talep artmaktadır. Oysa Hükümetin hatalı it
hal rejimi yüzünden ithal malları yurdumuza 
iki kat pahalıya sokulmaktadır. İthalâtta, it
halâtçılar ambalaj ve montaj endüstrisi malla
rı ve yabancı sermaye yatanlar ı teşvik ve mü
kâfat görmekte ve 'sanayiimiz ters yöne çevril
mektedir. Böylece A. P. program maddesinin 
tamamen ataine olarak, normal şartlarla dıs 
rekabete karşı mukavemet gücü zayıf, iç «kel 
time yönelmiş ve ham madde k a y n a k ^ itiba
riyle önemli ölçüde dışarıya bağlı duruma düş
müş bulunuyoruz. Halbuki ihracata dönük sa
nayi ele alınacaktı ve ihracatımız sanayi ma
mullerine çevrilecekti, ihracatçı ise âdeta ce
zalandırılmaktadır. Dış ticaret dengesi bozul
makta, devamlı açıklarla dış borçlar büyümek
tedir. Dış ödemelerde ciddî sıkıntı içine gi
rilmekte ve dıs yardıma bağlılık artmaktadır 
Bu ise emin ve"sağlam bir yol değildir. 

Arkadaşlarım, işçi dövizlerinde ve turizm 
gelirlerinde umulan gelişmelerde elde edileme
miştir. Döviz rezervleri yok denecek hale gel. 
mistir. Bu gidiş karşısında köklü tedbirler ala-
mıyan Hükümet, büsbütün dış yardımlara ve bu
nun gerçek ifadesiyle taşıma su ile değirmen 
döndürmeye muhtaç duruma girmiştir. Bunun 
yanında Türkiye'de yaygın bir döviz kaçakçılığı 
ve canlı bir karaborsa çöreklenmiştir, ithalâtta 
ve hemen her türlü döviz tahsislerinde yüksek 
ve hak edilmemiş kazançlar dağıtılmaktadır. 
Resmî bir toplantıda ithalâtçının % 184 haksız 
kâr ettiği açıkca ifade olunmuştur Millî gelirin 
dağılışında da "ihracatçının ve üreticinin aleyhi¬ 
ne bir dengesizi* belirmiştir Hükümetin i ¬ 
ser gösterme çabalarına rağmen esefle söylüyo-
ruz ki, 1969 yılı dış ticaretimiz bakmundan 
kritik bir yü atacaktır Burada Adalet Partisi se-
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çim beyannamesinde ve Hükümet programımda 
bilhassa belirtilen su taahhüt maddesini de ha
tırlatarak konuyu'kapatacağım. Programdan 
okuyorum: «Dış ticaretimizin kesintisiz ve tıka
nıklığa uğramdan devamı iktisadi kalkınma
mızda son derece önemli bir rol oynamıştır. Bu 
sebeple ihracat kapasitemizi artıracak döviz ka
zanma imkânlanmm takviye edecek, döviz mas
raflarmdan tasarruf temin edecek ve netice iti
bariyle dış ticaret dengesizliğini süratle orta
dan kaldıracak gayretler sarf etmek hüküme
timizin terinde hassasiyetle duracağı bir konu 
olacaktır » Gerçekte ise iktidar partisinin ve hü
kümetinin bu resmî taahhütlerine rağmen açık 
hakikat şudur: Adalet Partisi iktidarı dönemin-
de ihracat kapasitesi artınlamanus döviz kazan
ma imkânları takviye edilememiş "'döviz masraf
larından tasarruf s^Lıamamıs 'dıs ticaret den-
S » E k S ^ m a m i s t ı v " Dıs ticare-
toıze^nu^eTvetttor^rurlan ge'tirkme-«rnıze emniyet ve ıstııcrar unsur an ge . 

'Muhterem arkadaşlarım, simdi müsaadenizle 
bir de idari hayatımıza bakaİım. Bütün memur-
lanmızı yatandan ügilendiren ve örneği görül
memiş bir Hükümet macerası halini alan Per-
sonel Kanunu üzerinde de tasaca duracağım. Ve 
bu konuda Sayın Başbakanla Sayın Maliye Ba
kamın huzurunuzda" konuşturmakla yetinece
ğim. Sonunda en doğru yargıya Yüce Senato 
varacaktır He-seyden önce bir önemli noktayı 
belirtmek yerinde o t ak t ı r . 

Bilindiği gibi Devlet Personel Kanunu 1965 
yılında çıkarılmıştır. Adalet Partisinin yeni 
parti programı ise Kasım 1966 da toplanan Ada
let Partisi üçüncü Büyük Kongresi tarafından 
kabul edilmiştir. Görülüyor M, Adalet Partisi 
programı Personel Kanununun çıkarılmasından 
bir yıl sonra hazırlanmıştır. Ve tetkik edince gö
rüyoruz M Personel Kanunundaki espri, Ada
let Partisi programının 83 ncü maddesi ile be
nimsenmiştir Nitekim, Adalet Partisinin prog
ram maddesi sudur: «Devlet personel rejimi ka
riyer esasma "dayanmalı vazifeler sıralanmalı 
ve kademelendirumelidir» Şu halde kanundaki 
kariyer sıralanma ve kademelenme esasları ay
nı zamanda Adalet Partisi programının da mali 
olmuştur Bunun içindir ki Personel Kanunu
nun malî hükümlerinin uygulanması kanunun 
oMoâTtadar Adalet Partfeı programının bir 
şar^olarak^ükümetçe taahhüdellmiştir Bu-
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rada sözü Hükümete bırakıyorum. Sayın Başba
kan Demire!, «sözüm senettir»; Sayın Cihat Bil-
gehan daha Devlet Bakam iken, «Personel Ka
nununu uygulıyacağız.» demişlerdir. Sayın De-
mirel yaptıkları ikinci Basm" Toplantısında da 
şöyle konuştular: «Devlet Memurları Kanunu
nun hazırlıkları devam etmektedir. Genel kadro 
kanununu Maliye Bakanlığı, sınıf tüzüklerini ve 
kanunun emrettiği diğer tüzük ve yönetmelik
leri Devlet Personel Dairesi hazırlamaktadır. 
Genel kadro kanunu Büyük Millet Meclisince 
kabul edilir edilmez sonuçlan alınacak olan sı
mi tüzükleri de derhal Danıştaym incelemesine 
sunulacakta- Hükümet bütün bu çalışmaların 
en kısa zamanda tamamlanması gayret içinde
dir» Görülüyor M Sayın Başbakan daha 1966 
da .kanunun uygulama hazırlMannm süratle 
ikmal edilmekte^duğu sözünü de verniktir Ve 
sözlerini şöyle t amudamr t r : «Ancak şurasını 
belirtmek isterim M müktesep haklar muhafaza 
olunacakT ve kanunun malî hükümleri 1 Mart 
U M t e f l L m r a Z m tatbik olunacaktır.» 

Arkadaşlar, Sayın Başbakan 6 Ağustos 1966 
da da üçüncü Basm Toplantısını yapmışlar ve 
bu sefe/de şunları söylemişlerdir: «Personel 
Kanunu 1965 senesinde kanunlaşmıştır. Bu ka
nunun malî hükümlerinin tatbiki 1966 bütçe 
Kanunu ile, kadro kanununun çıkanlmasına 
kadar tehir edilmiştir.» 

Bundan sonra birkaç ayda bir, yüzbinlerce 
Türk memuru «hazırlıklar bitiyor, bitti, kadro 
kanunu çıkıyor, çıktı» sözleriyle oyalanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece bugünlere 
kadar geldik. Şimdi Maliye Bakanını dinliye-
lim. Sayın Bilgehan Bütçe Karma Komisyonun-
da 14 Aralık 1968 günü şunları söyledi: «Per-
sonel Kanununun uygulanması zor. Çünkü, Per
sonel Kanunu ölü doğmuştur.» Ve nihayet Sa¬ 
yın Başbakan Demirel 18 Ocak 1969 günkü 
13 ncü basın toplantısında bu konuda bütün 
ümitlerin ve hayallerin suya düştüğünü şu söz-
leriyle ilân etmiştir: 

«Devlet memurlarının sınıflandırma ve Per-
sonel Kanununun bu husustaki hükümlerini uy
gulama üzerindeki çabsmalanmız başanlı ola-
manuştır.» 

Biraz evvel Sayın Maliye Bakanı huzuru-
nuzda, öğleden evvel bu konudaki çalışmaların 
tekrar devam etmekte olduğunu söylemişlerdi. 
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Değerli senatör arkadaşlarım, kanun, parti 
programı, Hükümet taahhüdü ve bir iktidar 
dönemindeki daima va'deden çalışmaların fasa 
hikâyesi ve sonucu işte budur. Ve a r t * anla
şılmıştır M, Adalet Partisi iktidarı Personel 
Kanununun malî hükümlerini tatbik edemiye-
cektir. 

Şimdi sorabilir miyiz, personel kanunu ölü 
doğdu ise, başta bu sözün sahibi Sayın Bilge
han olmak üzere, Adalet Partili Senatör ve 
Milletvekilleri buna neden Senatoda ve Meclis-
te itiraz etmediler? Personel Kanununun uygu-
lannıası zor idiyse, Adalet Partisinin Üçüncü 
Büyük Kurultayı, Adalet Partisi programının 
83 ncü maddesini; üzerinde hiç düşünmeden 
mi kabul etti? Ve nihayet bu nasıl bir basire
tin ifadesidir ki; Hükümet 1965 yılından beri 
canlı diye uğrunda milyonlarca lira hazırlık 
harcaması yaptığı Personel Kanununun ölü 
doğduğunun ancak dört sene sonra mı farkına 
varmış? 

Bütün bunların takdiri de Yüce Senatoya, 
yüzbinlerce memura ve kamu oyuna aittir. 

Sayın Senatör arkadaşlarım, sözü daha çok 
uzatmamak için bir bütçe ve iktidar dönemi 
içindeki konular eleştirilirken üzerinde durul
ması gerekli diğer önemli konulardan sadece 
bir kaçma birer cümle ile dokunacağım. Böyle
ce Adalet Partisi programında, seçim beyanna
mesinde ve Hükümet Programındaki taahhüt-
lerin ne ölçüde tutulduğu bu meselelerde de 
gün ışığına çıkacaktır. 

Dış politika, dış politikada da olumlu ola
rak bir adım ileri gidilmemiştir. İşte Kıbns, 
işte NATO, işte İMİİ anlaşmalar, işte Ortak Pa
zar. 

Adalet Partisi seçim beyannamesinin 13 ncü 
sayfasından okuyorum: 

«Toplumun hürriyetlerini refah ve mutlu
luğunu her alanda genişletmek ve gerçekleştir
mek arzusu ile hareket eden Devlet idaresi, 
fertle devleti birbirinin karşısına koyan değil, 
her ikisini birbirine yardımcı iki varlık olarak 
gören bir zihniyeti ifade eder.» 

Bir de gerçeklere bakalım: 1968 de olaysız 
gün geçmedi. Bugün de öyle. Çünkü Hükümet 
Adalet Partililerden başkalarını karşısına al
makta vatandaşın, memurun, öğretmenin genç
liğin bölünmesine kayıtsız kalmaktadır. Bu yüz-
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den Uttün memlekette tehlikeli bir hava yara-
titanş bulunmaktadır. 

Hükümet programının 5 nci sayfasında şu 
taahhüt y a d d ı r : «Devletin başlıca görevinin 
vatandaşın can ve mal emniyetini seyahat ve 
çalışma hürriyetini teminat altına almak, yur
dun emniyet ve asayişini gereği gibi korumak 
olduğunda kesin bir inanca sahip bulunan HÜ-
kümetinıiz, bu konuda gerekli bütün tedbirleri 
alacakta.» 

Memleketin hali ise şudur: Eşkıya dağda, 
hırsız şehirde kol geziyor. 

Hükümet programından okuyorum: «İda
renin tarafsızlığı hususundaki inancı vatandaş
lar ve devlet memurları indinde tartışılmasına 
imkân ohmyan bir kanaat halinde yerleştirmek 
daima titizlikle göz önünde bulunduracağımız 
bir husus olacakta-.» 

Gerçek ise şudur: Başbakan» ve bakanlık
lar Adalet Partililer tarafından işgal edilmiş
tir. Bu yüzden.. (A. P. sıralarından gülüşme
ler ve işgal ne demek sesleri) Şimdi anlaşıla
caktır. Makbul söz de onun için. Bu yüzden 
bakanlar gündüzleri çalışamaz hale gelmişler
dir. Tarafsız idare sözü programda kalmıştır. 
Hükümet tarafsızlığı değil, taraf tutmayı titiz
likle göz önüne almakta ve böylece çok tehli-
keli bir yola girilmiş bulunmaktadır. Oysa Hü
kümet Türk Milletinin olmalıdır. Yalnız Ada-
let Partililerinde*!! 

Gene programdan okuyorum; «vatandaşlara 
farklı muamele yapmıyan, Türk Milletinin her 
ferdine eşit imkânlar veren refah devletini kur-
mak samimî arzumuzdur.» (Adalet Partisi pro-
gramı temel görüşler, madde 6.) 

«Devlet elindeki her türlü maddi ve mâne
vi vasıta ve imkânların köylü, işçi, esnaf ve 
memurların dar gelirlilerin, gecekondularda ve 
mahrumiyet bölgelerinde yaşıyan vatandaşların 
havat şartlarım ıslah etmede her vatandaşa me
denî bir yaşama seviyesi sağlamada ve sosyal 
güvenlik temininde kullanılması refah devleti 
inanç ve görüşümüzün mantıkî bir sonucudur.» 
(Adalet Partisi programı, madde 7.) 

Adalet Partisinin programının maddeleri 
bunlar. Fakat bir de gerçeklere bakalım. Türk 
Milletinin her ferdine eşit imkânlar sağlanmış 
mıdır? Vergilerin üçte ikisi vasıtalı, yani sade 
vatandaşa ödettirilen vergidir. Hükümet sos-
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yal adaleti ve sosyal güvenliği sağlıyacak bir 
tek reformu ele almamış, bir tek kanun çıkma
sını sağlamamıştır. Eğitim yetersiz kalmış, öğ
retim bir ticaret ve ihtikâr konusu haline geti
rilmiştir. Gençlik, üniversiteler birbirine düşü
rülmüştür. 

Adalet Partisi programının 67 nci maddesi 
şudur: «Bütün vatandaşlann sağlık hizmetle
rinden âdil ölçüler içinde yararlanmasını temin 
etmek hedefimizdir» * 

Bu âdil ölçüler sözünün tatbikatla alâkası 
yokta-. Parası olmıyan hastanın işi Tanrıya 
kalmıştır. Tababet ticareti almış yürümüştür. 
(A. P. sıralarından yok öyle şey, sesleri) 

Adalet Partisi seçim beyannamesinden oku
yorum: «Millet hizmetinde ve kanunların emrin
de bulunan memur kütlesine hizmet emniyeti 
getirilecektir, idare mekanizması içinde vicda
ni ve meslekî kanaatini hür bir şekilde ifade 
eden memurların gitan içinde bulunmaları, mil
let sevgisi ve hizmet şevki içinde vazifelerini 
görebilmeleri tarafsız kare anlayışımızın tabu 
Nr sonucudur.» Bir de gerçek duruma bakalım. 
Sn küçük kasa^adakiler dâhil, bütün memur hu
zursuzdur. Devlet daireleri moral çöküntüsü 
içindedir. Memur, selâmeti Devlet memuru ol
makta değil, adalet partili ^rünmekte aramak
tadır. Danıştay bu yolda açılan haklı dâvalarla, 
bakanlıklar uycnılanmıyan ilâmlarla doludur. Hü
kümet bu konuda ileriyi görmüş ve memurlarla 
ilgili olarak Hükümet programının 5 nci sayfa
sında yazılı şu manzarayı kendi iktidarında ger
çekleştirmeyi başarmıştır" Okuyorum: «Devlet 
memurları otorite ve rehberlik noksanmdan ya 
da çalışkan ve teşebbüs sahibi elemanların teş
vik edilmeyip aksine takibata mâruz bırakılma
ları endişemden pasif ve âtıl 'duruma girmiş
lerdir.» işte bugünkü memur hayatı budur. * 

Sayın arkadaşlarım, Adalet Partisi programı
nın 64 ncü maddesini okuyorum: «Her kademe
deki eğitim ve öğretim müesseselerinde öğret
menliğin cazip bir meslek halinde tutulmasını, 
meslek itibanmn sarsılmamasını, hayat şartları
nın tatminkâr seviyede olmasını temin etmek 
üzere maddi ve mânevi alanda acilen tedbir alın
ması gerektiğine inanmaktayız.» Gerçek ise şu
dur : BuPÜn Hükümetin aldığı menfi tedbirler
le Türk öğretmenleri kamplara bölünmüştür. 
öğretmenlik cazibesini yitirmiştir. Meslek iti-
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ban çiğnenmektedir. Hayat şartlan tatmin
kâr değildir. Ve bakanlık bir kısım öğretmeni 
yanına değil, karşısına almıştır ve (öğretmen kı
yımı) siyasi edebiyatınuza mal olmuştur. 

Arkadaşlar, Adalet Partisi seçim beyanname
sinin J6 ncı sayfasından okuyorum: «işçilerimi
zin artan millî gelirden hisselerini alabilmeleri 
için millî ekonomide yıllık prodüktivite artışı 
nisbetinde ücretlerini yükseltecek bir millî gelir 
ve ücret politikası takibedeceğiz,» Hükümet böy
le olumlu bir ücret politikası taMbetmediği için
dir ki, işçilerimiz sokaklara dökülmüş, grevler 
birbirlerini izler hale gelmiştir. 

Arkadaşlanm, Adalet Partisi seçim beyanna
mesinden ve Hükümet programından okuyo
rum : «İssizlik ortadan kaldırılmalı her vatan
daş geleceğinden emin, rahat ve haysiyetli bir 
hayata kavuşturulmahdır.» Gerçek nedir? Tür
kiye milyonlarca gizU ve açık işsizlerin diyan 
olmuştur. Bakanlıktan, Meclisin koridorlarına 
ve her gün evlerinize gelenlere, sizi yoldan çe
virenlere, yabancı ülkelere gitmek için kuyru
ğa girenlere bakmız, yeter.. 

Petrol ve maden dâvalarımız ciddî ve temel 
tedbirleri ile ele alınmamış ve tehlikeli gelişme
ler önlenmemiştir. Seçim beyannamesi ve Hükü-
met taahhütlerine rağmen, Hükümet Türkiye'
de hayvancılık konusunu köklü bir çözüm yolu
na kavuşturamamıştır. Adalet Partisi programı
nın kabul ettiği esaslara rağmen, Hükümet or
man dâvamıza, 9 milyonluk orman köylüsünün 
dertlerine halk ve orman ilişkilerine ciddî bir ça
re getirmemiştir. Ve nihayet Adalet Partisi 
programının 76 ne, maddesine baknuz : «Her 
Türk vatandaşmı yarınından emin halde huzur 
ve emniyet içinde yaşatmak gayemizdir.» Bu-a-
kınız vatandaştan tamamın.! bugün Türkiye'
de yarmından emin huzur ve emniyet içinde 
yaşıyan kaç Türk vatandaşı var? 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi seçim 
beyannamesinden okuyorum: «Vatandaşın yann 
endişesinden kurtulması sosyal güvenlik ideali
mizin temelidir.» Türkiye'de yann endişesinden 
kurtulan vatandaş bulunmadığına göre, Adalet 
Partisi iktidarının temel idaeali olduğu yazılı, 
sosyal güvenlik alanında da hiçbir şey yapılma
mış demektir. 

Arkadaşlar, Adalet Partisi seçim beyanname
si buna cevap veriyor. Çünkü «Geniş kütlelerin 

-
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refah ve sosyal güvenlik ihtiyaçtanı karşılıya-
cak kamu hizmetlerini geniş bir şekilde görebi
lecek sosyal refah devleti sağlam bir iktisadi 
düzen üzerinde kurulabilir.» Ve Hükümet Tür
kiye'de sağlam bir iktisadi düzeni gerçekleşti-
mediğine göre, açıkça görüldüğü gibi, A. P. 
programı da seçim beyannamesi de, Hükümet 
programı da temelsiz ve havada kalmış bulun-
maktadır. 

Muhterem arkadaşlanm, Hükümet progra
mına da esas olan A. *P. seçim beyannamesi ger
çekte iyi hazırlanmışın-. Konular yerli yerinde
dir ve iyi ifade edilmiştir. Nitekim, yukardan 
beri yaptığımız eleştirinin doğru bir yargıya 
bağlanması için de aynı beyannamede bütün bu 
h a L gerçek sebebini ve gerçek çaresini de bu-
labiliyoruz. iste aşağıdaki satırlar yine bu be
yannameden alınmıştır. Okuyorum : «Birlik ve 
beraberlik şuuru sayesinde teessüs edecek hu
zur ve güven ortamı, kuvvetli ve istikrarlı hü
kümetlerin teşekkülüne bağlıdır. Bugün mem
leketin en âcil ihtiyacı hizmet bekliyen insanla
rın ihtiyaçlarına koşabilecek, çözüm yolu bekli
yen binlerce meseleye el koyabilecek güçte, sağ
lam hükümetlerin kurulabilmesidir.» Çok doğ
ru böylece asıl şu gerçek ortaya çıkıyor : De
mek K A P . kendi seçim beyannamesinde ya-
zıkhğı gibi sağlam ve kuvvetli bir hükümet 
kuramamıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bir Hükümet her şey
den önce kendisinin temelini teşkil eden Ana
yasaya baş eğerek, Anayasanın Hükümete ver-
diM görevleri öğrenmek ve bunlan yerine getir
mek mecburiyetindedir. Böyle olduğu halde, 
Hükümet üç senedir Anayasanm emrettiği bir-
çok kanunim hazırlamamış, ya da çıkarmamış-
ta. Bunlann birkaçını hatırlatalım : 

Anayasanın 37 nci maddesi gereğince toprak 
reformu yapılmamıştır. Anayasanın 42 ve 45 nci 
maddeleri uyarınca çalışma hayatının gerektir
diği kanunlar hazırlanmamışta. Anayasanm 
49 ncu maddesi gereğince sağlık sigortası ka-
nunu ele alınmamışta. Anayasanın 50 nci mad
desinin emrettiği eğitim, üniversite ve gençlik 
reformlan sahipsiz kalmıştır. Anayasanın 52 
nci maddesinin Hükümete vazife olarak verdiği 
tarım ürünlerinin artınlması ve değerlendiril
mesi tedbirleri atamamıştır. Bunlardan başka 
yine Anayasanm ilkeleri içinde yer alan ve çe-

-
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şitli kanunlar* A. P. programının, seçim beyan
namesinin ve Hükümet programının Hükümeti 
yükümlü saydığı halde çıkarılmıyan kanunlar
dan da birkacana işaret edeyim : 

Köy kalkınması kanunu, çıkarılmadı. Millî 
yararlara uygun bir maden kanunu hamlan
madı. Tarım işçileri hakkındaki kanun, sanayi 
ve sanayii teşvik kanunu, sermaye piyasası ka
nunu, cay kanunu, İktisadi Devlet Teşekkülle
rine aii kanunlar, kooperatifler kanunu, vergi 
reformu kanunları, su ürünleri kanunu, adlî re
form kanunları... Bunlar da ya hic ele alınma
mış ya da çıkarılmamıştır. Halbuki" A. P. seçim 
beyannamesinde Türk halkına aynen şu taah
hütte bulunmuştur : (Sayfa 12 den okuyorum.): 
«Anayasamızın emretiği kanunlarla ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal hayatımızın gerek
tirdiği kanunlarm hazırlanmasında adalet teş
kilâtımıza büyük vazifeler düşecektir.» Görülü-
yor ki Hükümet kanunlara rağmen bu sözü de 
tutmamıştır. 

Çok sayın senatör arkadaşlarım, artık bütçe 
hakkındaki sözlerimizin bağlanması zamanı gel
miştir. Bunu yaparken eleştiri usulümüze uy
gun olarak önce A. P. İktidarının kabul ve ilân 
ettiği maliye politikasını da görelim. Aynen 
okuyorum : «Maliye politikamızın hedefleri hız
lı kalkınmaya yardım edecek şekilde millî ta
sarrufları artırmaya ekonominin enfilâsyon ve 
deflasyon gibi dengesizliğe sürüklenmesini ön
lemeye ve artan millî gelirin vatandaşlar ara
sında, sosyal adalet ilkelerine uygun dağılma
sına yardımcı olmaktır.» 

Sayın arkadaşlarım, 1969 yılı Bütçesi üze
rinde arz ettiğimiz izahatla A. P. iktidarı döne
mindeki Hükümet icraatım açıkça görmek 
mümkün olacaktır. Şimdi bu gereklerin ısığı 
altında şu ortak yargılara varabiliriz : * 

Hükümetin yaptıkları A. P. sinin parti prog
ramına uygun değildir. A. P. secim beyanna
mesindeki vaitlerin hiçbiri yerine" getirilmemis-
tr. Hükümet programındaki taahhütler yapıl
mamakla kalmamış, aksi yapılmıştır. Plân ve 
program hedefleri've ilkeleri uygulanmamıştır. 
Hükümet hiçbir temel sorunu ele almamış, hiç
bir köklü reforma girmemiştir. Anayasanın em
rettiği kanunları hazırlanıamıştır. A. P. prog
ramı ile, secim beyannamesi ile Hükümet prog
ramı ile taâhhüdettiği ve diğer kanunlarla yü
kümlü olduğu kanunların çıkarılmasını sağla-

28 . 1 . 1969 O : 2 

mamıştır. Sosyal adalet ve sosyal güvenlikle 
ilgili hiçbir ciddî tedbir almamıştır. Memleke
tin ekonomik ve sosyal düzeni sarsılmış, fakir 
daha da fakirleşmiştir. Yurdun huzuru bozul
muştur. Böylece huzur ve refah devleti va'di 
de kâğıt üzerinde, anlamsız bir söz olarak kal-
mistır. Hükümet bu durumun arz ettiği tehli
keleri önliyebilmek için asgari müşterekler et
rafında birleşmeyi ve partiler arasındaki demok-
ratik istişareyi bile kabul etmemiştir. Bu yüz
den bugünkü haliyle A. P. İktidarı kendi başı
na buyruk ve kendi sorumluluğu içinde yalnız 
kalmış bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım, öte yandan görülüyor 
ki, 1969 bütçesi 'samimî, denk ve kalkmnıayı 
teşvik edecek nitelikte değildir. Cari harca-
malar büyümüş, yatırımlar küçülmüştür. İki 
anasektör olan tarımda ve sanayide geri ka-
lınnnştır. Tehlikeli bir hale gelen bütçe açığı
nı ve Hazine açıklarını karşıhyacak ciddî bir 
tedbir getirilmemiştir. Fertler ve bölgelerara-
sı adaleti ekonomik ve sosyal huzuru sağlıyacak 
hiçbir temel sorunu ç ö i e k ve bu bütçe ve 
Hükümet tutumu ile mümkün olamıyacaktır. 
Tam tersine fiyatlar ve hayat pahalılığı arta
cak enflâsyonu tahrik edecektir Böylece sos
yal Devlet esprisi 1969 da da Devlet ve halkın 
aleyhine daha da bozulacaktır. 

Bu kanılarımıza karsıda Hükümetin iti-
razını başından önlemek "için 35 üyesi A. P. li 
olan Bütçe Karma Komisyonunun çok koruyu
cu ve ihtiyatlı bir dille "hazırladığı 22 Ocak 
1969 tarihli elimizdeki raporunun satırları ara
sına sıkıştırılmış delil değerindeki cümleleri
ni de bes ve yeİnci sayfalarından aynen oku
yorum ''«Plânlı kal tağa" yıllannda sanayi 
sektörünün gelişme hızı'öngörülen seviyeyi bul
muş değildir» "«iç ve dıs finansman problemi
ni bir . ire daha L m d a bu lacaJ» «Ya 
r r Z ™ k r m m 2 n e d e » tam 
n C m a d ^ T ö r S m e k t e d i r ^ Genel ilişme^ 
l S r t a r f 6ÛJoMÜMİ btimde ^ L S ^ 
Bu B ü t r K o X o m T n u n ~ v T Z e t o 
Adalet^Partili Sisatcı ü Z ^ İ AraıT 1%8 
rtnü Bütçe KarnT K ^ Z ^ n ı t a va»tuh 
konüsmadak sözSTi d f stZeül.yaratS 
Sönomık o^tam T ı k c a s t tü te^ r i bafamf 
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let eliyle fert zengin etmeyi kolaylaştıran or
tam, piyasa mekanizması bugünkü gibi orta
dan kaldıran, lisansların âdeta ayrı bir servet 
gibi tedavül ettiği, kotalar, yasaklar, imti
yaz ve müsaadelerle monopolcü ve inhisarcı 
durumuna getiren müteşebbisin at oynattığı 
anormal bir iktisadi rejimdir. 1969 bütçesinin 
iktisadi bünyemizde önemli olaylara yol' açma
sını beklemek hatalı olmıyacakta » 

Arkadaşlar, şimdi bir bu sonuca ve gerçek
lere, birde lütfen Saym Başbakanın şu sözle
rine bakınız. Başbakanın sözlerini aynen oku
yorum : «Şunu herkes bilmelidir ki, biz büyük 
milletimizin uzun yıllar hasretini çektiği hedef
leri gerçekleştirmeye bütün gücümüzle gayret 
ettik » Başbakanın sözlerini okumakta devam 
ediyorum :'«Hiç endişeye mahal yok. Hem plâ
nın hedeflerine utolacak, hem bu hedefler 
geçilecek ve bunlardan daha mühimmi mille
tin istediği hedeflere ulaşılacaktır.» Yine Baş
bakan devam ediyor : «Biz vatandaşa dediğimiz 
şeyleri tutacağız » 

Arkadaşlar^ böyle bir bütçe ve böylesine 
bir Hükümet icraatını tasvibedemiyoruz. Ve 
Hükümetin ortadaki işleriyle bu sözlerinin tak
dirini de Yüce Senatoya bırakıyoruz. 

Pek sayın arkadaşlarım, sözlerimizi bağlar
ken iktidarm mânevi cephesini de görelim. Bu 
münasebetle Hükümetin önemli ve tehlikeli bir 
davranışına bilhassa işaret etmek lüzumunu 
duyuyoruz. Bu husustaki sözlerimizin daha 
iyi anlaşılabilmesi için önce Adalet Partisi se
çim beyannamesinden bir pasajı okuyacağım : 

«Yeni Anayasamızın siyasi bünyemize yer
leştirmiş olduğu çeşitli müesseseler siyasi ikti
darın muhtelif merkezler arasında dağılmış ol
ması Türk Devletinin ancak kuvvetli hükü
metlerle idare edilebileceğini gösteren yeni bir 
gelişme olmuştur.» 

Bu teşhis doğrudur. Demek M kuvvetli Hü
kümet, çeşitil Anayasa müesseseleri arasında 
yerini bulan, otoritesini itibarmdan ve kanun
ları hâkim kılma cesaretinden alan Hükümet
tir. 

Adalet Partisinin parti olarak millete ta
ahhüdünü de görelim. Okuyorum : «Batı de
mokrasi âleminin müşterek gayesini teşkil eden, 
vatandaşa ve ferde hukuk güveni 'sağlıyan, 
hukuka bağlı Devlet düzeninin kurulması ve 
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tekemmül etmesi için maddi ve mânevi bütün 
varlığımızla çalışacağız». (Adalet Partisi prog-
ramı, temel görüşler madde 3) 

Arkadaşlar, bu program maddesi de Hükü
metin her şeyden önce Devletin temdi olan 
hukuka ve hukuk müesseselerine bağlı ve mah
keme kararlarına saygılı olmasını söylüyor. 
Esasen Anayasa da bunu emreder. Şimdi lüt
fen bu temel ilkelerle bütün Anayasa organla
rına karşı Hükümetin davranışlarını bir bir 
karşılaştıralım. 

Sayın Başbakan partisinin kongresinde çık-
mış ve bir Anayasa organını karasına alarak 
Danıştay kararlarını tenöd etmiş ve şu söz-
leriyle aynen okuyorum: «Bütün karar ve ted
birlerini alırken takdir yetkisini hemen hemen 
hiç tanımayan bir kazai denetimin bazen fren
leyici, bazen büsbütün engelleyici müdahale-
leriyle karşılaştıklarından» kongreye Danıştay 
haklanda şikâyetlerde bulunabilniiştir. * 

Sayın Başbakan Adalet Partisinin 4 ncü 
büyük kongresinin açış konuşmasında, Anaya
sa Mahkemesine de ihtarda bulunmaktan ken
disini alamamıştır. Aynen okuyorum: «Ana
yasa Mahkemesi, haiz olduğu iptal yetkisini 
istimal ederken, yasama organının iradesi dı
şında yeni bir seçim sistemi getirecek şekil ve 
tarzda tasarruflara girmiştir.» Saym Başbakan 
bir başka Anayasa organı ve mahkeme' niteli
ğini haiz olan Yüksek Seçim Kurulunun karar
larını da beğenmediği için, yine parti kongre
si huzurunda şu sözlerle, kınamış ve ağır şekil
de itham edebilmiştir. Okuyorum: «Yüksek 
Secim Kurulu Anayasamıza, hukuk esaslarına 
ve'millî irade mefhumuna uymayan bir karar 
almış bulunmaktadır.» 

Saym Başbakan, Adalet Partisinin bir bro
şüründe de şunlann neşrine göz yummuştur. 
«Yüksek Seçim Kurulunun ne yaptığmı ve' na
sıl bir hukuk kurulu olduğunu anlamaya im
kân yoktur» cümlesinin yazılmasına ve böyle
ce bu Kurulu küçük düşürücü hareketlere mey
dan verebilmiştir. 

Arkadaşlar, böylece Hükümet bir hukuk 
devleti içinde Anayasa müesseselerini ve özerk 
kuruluşlar olan TRT yi, üniversiteleri karşısına 
almış ve parti kongrelerinde bunları kınayan, 
onlara ihtar veren, bunları itham eden karar
larını yolsuzlukla damgalıyan bir tutum içine 
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girmiştir ki bu tutum bir hukuk devleti anlayı-
siyle bağdaşamaz. Bu haller parti programiyle, 
seçim beyamıamesiyle, Hükümet programiyle, 
kanunlarla ve Anayasa ile de açıkça çelişen hal
lerdir. Anayasa kuruluşlarım ve kaza' organ
l a r a böylesine karsıma alan ve onları parti 
kongrelerinde böylesine suçlayan, itham eden 
bir Başbakanı Batı demokrasilerinde göster
mek imkânı yoktur 

Saym arkadaşlarım, artık konuşmamızı 
başlangıç noktasına bağlayabiliriz. Açık ve 
samimî olarak söylemek gerekirse bugün Tür
kiye rahat değildir. Çünkü, iktisadi çabaların 
amacı refahı artırmaİatr, Türkiye'de refah 
artmamışta. Aksine şikâyetler artmıştır. 

iyi bir devlet idaresinin eseri huzur ve gü
vendir. Oysa Türk halkı huzur ve güvene ka
vuşamamıştır. 

Çalışan memur, öğretmen, işçi güven içinde 
değiller'dir. 

Kazanan tüccar, sanayici, ithalâtçı, ihracat
çı, esnaf kazancının tadını ve emniyetini duya-
mamaktadır. 

Gençlik aradığını bulamamış, bir ülkü et
rafında toplanamamış, bir birine hasım kampla
ra ayrılmıştır. 

Vatandaş, umduğunu bulmaz, toprak umu
lan, vermez olmuştur. 

Türkiye'de ne kadar hürmete lâyık mües 
seseler, mevkiler, şahıslar varsa bütün bunla
rın itibarları tartışma ve yıpratılma konusu ya
pılmaktadır. ' 

Demokrasi tavizlerin arttığı, kanunların ve 
otoritelerin zayıfladığı bir rejim olma y o t a , 
girmiştir. Böyle giderse; dün Devlet içinde 
hukuk arıyorduk, yarın Devleti arar duruma 
gireceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, bu hale hep birlikte 
bir çare bulmak için bir ümidolarak asgari bâ
zı müşterekler hatıra geliyor. Bu itibarla Ada
let Partisi seçim beyannamesinde ve Hükü
met programında özel bir yer alan asgari bâzı 
müşterekler konusuna da birkaç cümle ile do
kunacağım. 

Hükümet programından okuyorum: «Bütün 
siyasi teşekküllerin Anayasa sınırları ve demok
ratik gelenekler ve usuller içinde asgari bâzı 
müşterekler etrafında ittifak' etmelerini hür
riyet düzeni ve demokratik rejimin basansı 
için temel bir şart olarak görmekteyiz.» * 

- : 
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Sayın arkadaşlarım, Türkiyenin huzuru ve 
kalkınması için benimsediğimiz bu beyan üze
rine Hükümetin bunları tesbit ederek bir tek
lif getirmediğini de görerek 1967 bütçesinin tü
mü üzerinde 31 Ocak 1967 günü huzurunuzda 
yaptığımız konuşmada asgari bâzı müşterekle-
rin neler olabileceğini biz tesbite çalıştık ve 
bunlarm üzerinde iktidarı birleşmeye davet et
tik. Ne o sırada ve ne de bugüne kadar Hükü
metten olumlu bir cevap ve davranış göreme-
*k . Bir basın toplantısındaki soru üzerine 
Sayın Başbakanm asgari müşterekleri sırala
makta bile güçlük çektiğini gördük. Şu hale 
göre bunun da, Hükümet programına, gerçek
leştirilmek için değil, diğerleri gibi bulunsun 
diye yazıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim üze
rinde hiç düşünülmemiş ve bugüne kadar da ele 
alınmamıştır. Bir Hükümet Başkanı, hürriyet 
düzeni ve demokratik rejimin başarısı için temel 
bir şart saydığı, böylesine önemli bir program 
maddesini uygulamak için hiçbir hazırlık yap
maz, her hangi bir harekette ve teklifte bulun
maz, yapılan tekliflere de yanaşmazsa ve bu
nunla ne istediğini de tesbit bile etmiş değilse 
ve bunu bizzat kendisi yerine getirmemde, böy
le bir temel şarta inanmadığı meydana çıkar. 
Böyle olunca Batılı demokrasilerin as<-ari'icabı 
ve tabiî bir pfeneH olan partilerle istişareyi 
bile kabul etmiven Hükümet, programındaki bu 
hükmü yerine getirmeyi de lüzum görmediğine 
rifee deUkra lk düzenin" bugünkü'halinin de, 
«1«»Hrin"de sorumluluğunu tek basma kabul 
ediyor demektir. 

Cok saym senatör arkadaşlarım, sözlerimin 
sonuna, gelmiş bulunuyorum. Bizce bütün bu 
olumsuz gidişten kurtulmanın tek çaresi şudur : 
Türkiye'nin idari sorumluluğunu üzerine almış 
« ı .m« daha işin başında her şeyi ihtiva eden 
su Anayasanın başlangıç felsefesini iyi anlama-
ya mecburdurlar : «Bütün fertlerini' kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
ha l in i millî şuur ve ülküler eWfmda torimn 
ve milletimizi' dünya milletleri"' ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî bir-
ift ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç "bilen 
Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve 
yurtta sulh cihanda sulh ilkesinin millî müca
dele ruhunun, millet egemenliğinin Atatürk 
devrimlerine bağlılığın tam şuuruna saMbola-
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rak, insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış-
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat alfana 
almayı mümkün kılacak demokratik, hukuk 
devletini bütün hukuk ve sosyal temelleriyle 
kurmak.» 

Çok değerli arkadaşlarım, Türk Devletinin 
yönetimine talip her iktidar işte bu Anayasa 
yolunda doğru yürümekle görevlidir ve Türki-
ye'yi idare eden her Hükümet, iktidar dönemle
rinde bu Anayasa itelerinden hesap vermek zo-
rundadır. Ve'bunlar tam gerçekleştirilirse çok 
meselenin çözüldüğü görülecektir. * 

Şu halde Türk halkının her ferdinin ka
derde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir 
bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında 
toplanabilmesi, bu millî şuur ve ülkülere gönül
den inanmış bir iktidarın varlığma bağlıdır. Ak
si halde vatandaş partileri soysuzlaştıran bir si
yasi bölünme içinde millî şuur ve ülküleri göl
gelendiren çeşitli yollara sürüklenmiş olur. 

Türk Milletimi dünya milletleri ailesinin a * 
haklara sahip, şerefli bir üyesi yapabilmek, dış 
politikayı aşağıdan alan basit bir idarei masla
hat halinde sürdürme yerine, Büyük Türk Mil
letine yaraşır şahsiyetli ve haysiyetli bir poli
tikanın davacısı olmakla mümkündür. Unutmı-
yalım ki, dünya diz çökmektense, kendini ya
karak öMüren insanların yaşadığı tonrafc olma 
şerefinin şuuru ve idraki içindedir. ' 
" Millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen Türk mffliyetmliğinden hız ve te 
alarak, dimdik ayakta durabilmek, yeryüzünde 
artık sürünen ve' sömürülen milliyetçiliğin kal
madığım. bütün millî ayaklanmaların sürünme
ye ve sömürülmeye karsı olduğunu ve «Ne mut
lu Türküm diyene» sesinin şerefli Türk tarihin
den geldiğini, millî bir ruhla kavramakla ger
çekle*. 

«Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesinin, ancak 
ve ancak kendine güvenen bir millî mücadele 
mhunu diri tutmakla ayakta duracağım cesaret
le görmek, Türkiye'yi idare edenlerin millî gö
revi olmakdır. 

Millet egemenliği, içyüzünü hepimizin bildi
ğimiz bir (Sandıktan çıkma) münasebeti değil
dir. Millî egemenlik, her şeyden önce tarihi bo
ranca çile çeken bu büyük millete lâyık bir ida
re kurmakla başlar. Atatürk devrimlerine bağ-
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Mık, bir Atatürk edebiyatı ve Anıt - Kabir zi
yaretleri dem* değildir. Her yıl bir defa O'na 
dönüp, özür dilemek hic değildir. Atatürk dev-
rimlerine yürekten bağfıhk, Atatürk'ü geçmek 
ve O'nu kendimize bugünkü Türkiye'ye imrenir 
hale getirmek demektir. 

însan hak ye hürriyetleri. 20 milyon insanın 
geri ve ilkel bir hayat içerisinde yaşamasına göz 
yummakla var olmaz. Millî dayamsma; kaderde, 
kıvançta, tasada olduğu kadar, külfette ve ni-
mette'ortak insan toplumlarında kendini tam 
olarak gösterebilir. 

Sosyal adalet, her türlü iç sömürüye son ver
mekle kabildir, Ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını gerçekleştirmek ve teminat altına al
mak, refah devleti edebiyativle değil, dünya ve 
Türkiye gerçeklerine göre Türk 'topraklarının 
ve Türk Milletinin ihtiyacı olan bütün reform
ları; gelecek seçimleri değil, gelecek nesiPeri 
düşünerek cesaretle göze alan iktidarlar tarafın
d a saklanabilir. fö.H.P. sıralarından bravo ses
leri ̂  DemokrMik hukuk devletini, bütün hu
kukî ve sosyal temelleriyle kurmak demek bu-
n l , "»aay^aya '^mrida yetinmek demek değil
dir. İktidarlar'bunun şuuruna önce ruhlarında 
va.rrnak ve sonra bütün genklerini yerine ge-
« . o m ^ d ı r l a r Aksi halde bu siyasi de 
*irm.n 'c^k msanları. ve iktidarları öğütecek ve 
v', millet aradığını bir gün mutlaka bulacaktır. 

Beni dinlediğinizden dolayı çok teşekkür 
«ter, Snnnm ve şahsım adına Yüce Senatoyu 
engin saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Bütçe Plân Karma Komisyonu 
rakoruna istinaden Sayın Bekata'nm ileri' sür
müş olduğxı bâzı fikirlerin tavzihi sadedinde 
Karma Komisyon Başkanı Sayın Erez Komisyon 
«bna konuşacaklar. Buyurun Sayın Erez. 

BÜTOE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
M Ü B D T ' B E E Z (Kütahya Milletvekili) - Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, C.H.P. nin Sayın Sözcüsünün raporu
muza istinaden yaptığı bâzı yanlış beyanlar do-
layısiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Sözcü, evvelâ Komisyonumuzda yapı
lan bir operasyon dolaymyle iyi not edebilmiş-
« • eğer şunları söyledi : «Karma Komisyon 368 
milyon lira zam yapmıştır, ödeneklere ilâve yap
mıştır. 360 milyon lira da ödeneklerden indir-
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me yapmıştır. Bu Hükümetin hazırladığı bütçe 
tasarısının samimî bir tasarı olmadığına delil
dir» tarzında konuştular. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 94 ncü 
maddesi Bütçe Komisyonunun ne şekilde teş
kil edileceğini gösterdikten sonra son fıkra
sında şu hükmü getirmektedir; «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri Bütçe kanunu tasa
rılarının genel kurullarda görüşülmesi sıra
sında gider artıcı veya belli gelirleri azal
tıcı teklifler yapamazlar, şu halde Anayasamı
zın 94 ncü maddesi Bütçe Kanunu üzerinde, 
bütçeler üzerinde ödenek ilâvesi yapmak ve 
ödenekleri indirmek, gelir ilâvesi yapmak ve 
gelirleri indirmek yetkisini Karma Komisyona 
tanımıştır. Karma Komisyon Anayasamızın 
94 ncü maddesinin bu esprisine uygun olarak 
yaptığı ilâvelerin karşılığını yine bütçe içeri
sinde bulmaya gayret etmiş ve bâzı ödenek
lerden indirme yapmıştır. Bir başka ifade ile 
karma Komisyon Anayasamızın kendisine ver
diği yetkiyi tam olarak istimal etmiştir. Şu hal
de Karma Komisyon bu ameliyeyi yaparken 
sayın sözcüye bir delil vermek istemiş bütçe
nin samimiyetsizliğini gösteren bir şey yapma
mış, bilâkis vazifesini yapmıştır ve buradaki 
mantığı anlamak mümkün değildir. Bu mantığı 
yürütecek olursanız en sonunda en samimî büt
çenin Hükümetin hazırladığı bütçe olduğu 
neticesine varırsınız. Filhakika saym sözcü ne 
diyor; «Bu kadar ilâve yapılabildiğine göre, 
bu kadar indirme yapılabildiğine göre bu büt
çe samimiyetsizdir.» Eh şimdi Anayasanın 
mantığı içerisinde kalırsanız kanunların man
tığı içinde kalırsanız, kanunlarımız Bütçe 
Karma Komisyonuna ve indirme hususunda da 
Meclislere yetki tanımıştır. Şu halde bu yet-
İriyi kullanmak samimiyetsizlik delili olarak 
gösterilemez.. Ayrıca Komisyonun yaptığı ilâve 
komisyonun ödeneklerden yaptığı indirme 
% 1,4 nisbetindedir. Bu kadar küçük birnis-
beti ele alarak bunun, Bütçenin samimiyet
sizliğine delil olarak gösterilmesinin ne dere
ceye kadar doğru olduğunun takdirini de muh
terem Senatonun üyelerine bırakıyorum. 

Bu konu ile ilgili olarak sayın sözcünün be
yanları hakkındaki mütalâalarımıza nihayet 
vermeden önce bu beyanların arasındaki bir 
tutarsızlığı da burada ifade etmek isterim. 

-
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Sayın sözcü diyor ki; «cari harcamalar 
büyümüş, yatırımlar küçülmüştür.» Diğer ta
raftan komisyonun yaptığı operasyonu da sa
mimiyetsizlik olarak gösteriyor. Komisyon ne 
yapmış? Komisyon şunu yapmış. Cari harca
malarda maaş ve ücretler dışındaki özlük hak
ları ile ilgili olan ödenekler dışındaki cari 
harcamalardan % 5 indirme yapmış. Bu indir
meyi nereye ilâve etmiş? 120 milyon. Köy 
yollarının yapımına, 80 milyon köy suları için 
ve 50 milyon da ilkokul yapımı için ilâve
ler yapmış. Bu ilâveler yatırım bütçelerine ya
pılmış. Şu halde yatırım bütçelerine yapılan 
ilâveler cari harcamalarda yapılan kısıntılarla 
karşılanmış. Bu, sayın sözcünün memnun ol
ması lâzııngelen bir keyfiyettir. Bu hususta 
komisyonun bu operasyonunu, bu ameliyesini 
bütçenin samimiyetzliğine delil olarak gös
tereceği yerde memnuniyetini ifade etmiş ol
saydı sözleri arasındaki tutarlılığı daha ~çok 
temin etmiş olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü, raporu-
muzdan bâzı cümleleri burada okuyarak bun
lardan bâzı neticeler çıkardı ve ben ister iste
mez alıştığımız bir muhalefetin, öteden beri 
alıştığımız bir muhalefetin karşısında olduğu
muzu yine düşünmek mecburiyetinde kaldım. 
Muhterem arkadaşlar, lâtakrebüsselâte hikâ
yesini anlatacak değilim. Bu çatının altında bu 
hikâyeyi anlatan ve bâzı muhakemelerine bu-
nu delil olarak gösteren çeşitli hatipler görül
müştür ve arkadaşlarımız' bunu dinlemiştir 
Anonşunu ifade etmek mecburiyetindeyim' 
ikrar tecezzi etmez ikrar bölünemez bir ra
porun bir kısmını veya bâzı paragrafları 
içerisinden bâzı fıkralan alarak onlardan hü-
Mim çıkarmak uslu yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar, atıf yaptığı doküman 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94 ncü mad
desine göre faaliyette bulunan T. B. M. M. Büt-
çe Karma Komisyonunun raporudur. ElbetteM 
bu rapor gerçekçi olacaktır, elbetteki, bu ra-
por objektif oWaktır. Eğer sayın sözcü de bu 
raporun gerçekçiliğine nisbeten olsun riayet 
etmiş olsaydı, şu hususları da zikredecekti 
burada. 

5 nci sayfa; «Birinci Beş Yıllık dönemde 
elde edilen sonuca göre ortalama olarak % 6,7 
yıllık bir gelişme hızı sağlanmıştır. Plânda 

-
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öngörülen yıllık gelişme hızı % 7 olduğuna 
göre bu hedefe çok yaklaşılmıştır. Elde edilen so
nuç gösteriyor ki, plânlı kalkınma yolunda 
sarfedilen gayretler büyük ölçüde başarıya 
ulaşmıştır. 1965 nüfus sayımından elde k i len 
bilgilere göre yıllık nüfus artışı % 2,6 dır. Bu 
nispet esas alındığında fert başına gayrisâfi 
hâsılanın 1963 - 1967 döneminde % 4 dolay
larında bir artış gösterdiği ortaya çıkmakta
dır. Demokratik sistemi sakınma ve insan hak
larına en ileri anlamda saygılı olan memleke
tindin böyle bir sonuca ulaşmış olmasını bü
tün Türk toplumu için övünülecek bir olay 
saymak gerekir. Üretim sektörleri itibariyle 
Türkiye millî gelirinin 1963 yılından itibaren 
taMbettiği seyri gösteren bir tablo raporu
muza eklenmiştir. 

1968 yılının ilk tahminleri % 6,6 gelişme hı
zının sağlandığını ve fert basma gayrisâfi millî 
hâsılanın % 4 artış kaydettiğini belirtmekte
dir. ikinci yHlık dönemin ilk yılı da iyimser 
düşüncelere hak verdirecek bir özelliktedir.» 

Sayın sözcü bu cümleyi okumayı değil, 
kendisine göre bir başka cümleyi okumayı ter
cih eder, çünkü alışılmış muhalefet örneğini 
vermeyi tercih eder. * 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) - Be
nim söylediğim şeyler sizin raporunuzda var 
mı, yok mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Devamla) - Sayın Bekata 
ben sizi dinledim. Siz de beni dinleyeceksiniz; 
çaresi yok bunun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) - Ta
biî, tabiî; var mı, yok mu diyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Devamla) - Benim muhakame 
tarzıma dikkat ederseniz, Komisyonun rapo
runda bu cümleler var mı, yok mu esasına is-
tinadettiriyorum. Başka bir muhakemeye başka 
bir noktaya istinadettiriyorum. Ve bu bizim de
mokrasimizin bir derdidir. Bunu halletmeye 
mecburuz. 

Sayın Bekata, sanayi sektörü ile ilgili ola
rak, sanayi sektörünün gelişme hızının plân
daki seviyeye ulaşmamış olduğunun Komisyo
nun raporunda zikredildiğini söyliyerek, kendi
sine göre plân hedefine burada da ulaşılmadı
ğım ifade ettiler. Ama, şu cümleleri okumadı : 

«Birinci ve ikinci Beş Yıllık plânlarda eko-
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nominin yıllık gelişme hızı % 7 olarak tesbit 
edilirken, sanayi sektörünün genel gelişmeye 
en fazla katkıda bulunacağı kabul edilmiştir. 
Burada gözetilen iki esaslı nokta vardır. * 

1. - Sanayi sektörünün verimi, diğer sek-
törlerden daha yüksektir. 

2. — Sanayi sektörünün çalışma yaratma 
gücü diğer sektörlerden daha fazladır. 

Sanayi sektöründe gerçekleşme durumu her 
iki yönden de önem taşır. Çünkü, plân hedefle-
rine göre sanayi sektöründe gerçekleşme, sana
yileşme hareketine dayak görülen kalkınma 
için başarı veya başarısızlık ifadesidir. 

Plânlı kalkınma döneminde sanayi sektörü, 
tarım sektöründe görülenin aksine, sürekli ve 
istikrarlı bir gelişme seyri göstermiştir. 1963 
yılında % 8 olan, sanayi sektörünün gelişme 
hızı, devamlı şekilde yükselerek 1967 yılında 
% 12,3 ü bulmuştur. 1963 - 1967 yıllarının or
talaması; % 9,7 gelişme hızını vermektedir. 
Plânda görülen % 12,2 gelişme hızına nazaran 
ortaya ç&an geri kalma, daha ziyade ilk yıl-
lardaki gerçekleşmenin düşük oluşundandH-.» 

ilk yıllarda Adalet Partisi iktidarda değil-
di - Birinci Beş Yıllık Plânın ilk yıllarında -
Demek ki, gerçekleşmenin sanayi sektöründe 
düşük olmasının sebebinin sanayi sektöründeki 
gelişme hızının ilk yıllarda düşük olması diye, 
burada bir cümle vardır. Bunu Sayın Bekata 
görmez, çünkü görmek istemiyordu. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Gör-
düm, gördüm, hepsini gördüm. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Devamla) - «İkinci Beş Yıl-
lık Plân döneminde sanayi sektörü için % 12 
gelişme hızı öngörülmüştür. Buna karşılık 1968 
yılı tahminlerine göre % 10,5 nisbetinde bir 
gelişme hızı sağlanacağı da anlaşılmaktadır.» 

Sayın Bekata raporumuzun 7 nci sayfasın
dan bir cümle daha okudu. Okuduğu kısım şu: 

«Plânlı kalkınma dönemi ele alındığında ya-
tırım harcamalarının plân hedeflerine tam ula
şamadığı görülmektedir.» Arz ettim, bu Bütçe 
Karma Komisyonunun raporudur. Elbette ula-
şımuşsa, ulaşılmış; ulaşıtaamışsa, ulaşılmamış 
diye yazacaktır. Ancak, bunun arkasından ge
len cümleleri arz ediyorum: 
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«... Yıllık programlara göre 1963 - 1967 dö
nenimde 1965 yılı fiyatları ile 68 milyar lira
lık yatırım öngörülmüştür. Buna karşılık yatı
rımlar 63 milyar lira ile % 93 olarak gerçekleş-
miştir. 1968 yılında da 18,8 milyar lira olarak 
öngörülen yatırımların % 94 ü ile, 17,6 mil
yar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş
tir. Şüphesiz toplam yatırımların bu oranda 
gerçekleşmiş olmasını başarılı bir sonuç say-
mamaya imkân yoktur.» 

Demek ki, bu raporda bu sonucun başarılı 
bir sonuç sayılabileceği de yazılıyor. Ama bu
nu sayın arkadaşımız görmez, ifade etmez. Çün
kü, bunları görmek ve ifade etmek için çıkma
mıştır. Sadece ve sadece hali hazırda iktidarda 
olan hangi Hükümet varsa, muhalefet yapmayı, 
o Hükümetin icraatını gölgelemek şeklinde an
ladığı için sadece ve sadece kendi bu mantali-
tesine, bu düşüncesine uygun düşen cümleleri 
seçer. Bu doküman gerçekçi bir dokümandır. 
Ben muhterem arkadaşımdan hiç değilse bu 
dokümana nisbetle bir miktar gerçekçi olması
nı istirham eder ve bunu beklerdim. 

Devam ediyor rapor 
«... Kalkınmanın bir fedakâr* anlamına 

geldiği, Türk toplumu tarafından benimsendiği 
için bu sonuca ulaşılmıştır. Nitekim birinci plân 
döneminde marjinal tasarruf eğiliminde önemli 
bir artış sağlanmıştır. 1963 yılında % 12,6 olan 
ortalama marjinal' tasarruf eğilimi, 1967 yılın
da % 16,9 a çıkmıştır. Plânda 1967 yılı için 
ortalama marjinal tasarruf eğilimi % 17,4 ola
rak hesaplanmıştı, ikinci Beş Yıllık Plâna gö
re bu nisbetin 'l972 de 22 6 ya çıkması gerek
lidir Bu gösteriyor ki Birinci Bes Yılhk dö
nemdeki gayretleri ikinci Beş Yılhk Plânda 
daha cesur adımlarla ileriye götürmek zorun-

um ^ a r l ı m ı ^hahnde yeten kadar sürat ve 
kolaylrk b u l u n m a y ı p diye rapor gayet 
müspet açıdan T ü r k ^ e ^ bazı problemlenm 
ele almış ve incelemeye çalışm^ta^Elbette ta, 
Bütçe Karma Kom.syonun raporunda to
rnan konularına degmmek gerekirde Bz de 
konusyonumuzda, memleketimin karşılaşt^ı 
finansman problemini inceledik ve bunun so- 1 
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nunda da şöyle bir temenni de bulunduk. Bu
nu huzurunuzda okuyacağmı. 

Diyoruz ki, «Bu bölümdeki izahatımıza son 
vermeden önce, finansman konusu ile ilgili ted
birlerin iç politika tartışmalarının dışında tu
tulmasının, memleketimizin yüksek menfaatle
rine daha uygun ve Türk ekonomisinin istikrar 
içinde kalkınmasına daha yararlı olacağını kay-
detmek isteriz,» 

Sayın Sözcü burada, bizim bu temennimizin 
tam aksine bir davranış içerisinde bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar,ben izahatımı bitirme-
den önce şu hususu kaydetmeden geçemiyo
rum: 

Muhalefet elbetteki iktidar tasarruflarını 
methedecek değildir ve sadece kendisinden bir 
methiye beklenemez. Ama, muhalefet, sadece ve 
sadece işin kötü taraflarını göstermek demek 
de değildir. Bu itiyadımızı terk edersek memle
ketimizde demokratik rejim daha çok muvaf
fak olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Melen, buyurunuz. 
GÜVEN PARTİSİ GP.TJPU ADINA FERÎD 

MELEN (Van) - Sayın Başkan, değerli arka
daşlar, 

'Güven Partisi Senato Grupunun 1969 yılı 
bütçesinin tümü hakkındaki görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Sözlerime, 1969 bütçesinin aziz milletimize 
b m r h ve yararlı olması' dileğiyle basbyorum. 

"Bütçe müzakereleri, bütçe ile birlikte genel 
iktisadi'durumun, Hükümet'icraatının ve mem
leket dâvalarmm topluca gözden geçirilmesine 
imkân verir. Bu imkândan faydalanarak konuş
mamda, önemli gördüğümüz sorunlarımızdan 
bâzılarını, zamanın verdiği imkân ölçüsünde, 
topluca gözden geçirmeye çahsacağmı. 

Grupumuz, gecen yıl olduğu gibi, bütçeyi 
Güven Partisinin' kuruluşundan bu yana'ta-
kibettiği ciddî ve seviyeli muhalefet anlayışın
dan ayrılmıyarak, dürüst ve gerçekçi bir tutum 
içinde inceleme kararındadır. ' ' 
' Her vesile ile ifade ettiğimiz gibi, vazifemi

zi, vatandaşların dert ve dâvalarını tesbit et
mek ve bunları dile getirmekten ibaret görmü
yoruz. Bu dert ve dâvaların çözülmesinde ikti-
lar kadar, muhalefete de vazife düştüğüne ina

nıyoruz. 
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Milletimizin huzur ve hürriyet içinde refa
ha doğru yol almasında yapıcı muhalefetin bü
yük ölçüde yararlı olacağına kaaniiz. 

inceleme ve tenkidlerimiz bu anlayışın ışığı 
altında değerlendirilmelidir. * * 

Saym arkadaşlar, 
incelemelerimize başlarken, Güven Partisi

nin temel inançlarından birkaçını hatırlatmak 
faydalı olacaktır, Heri süreceğimiz görüşlerin 
değerlendirilmesinde bu temel inançla™ göz 
önünde bulundurulması icabeder : 

Güven Partisi, hür ve demokratik rejime 
inançla bağlıdır. 

Anayasanın temel ilke ve görüşlerine sami
miyetle bağlıyız. 

Güven Partisi Türkiye'nin hür, demokratik 
düzen içinde kalkınacağına inananların partisi
dir. * 

Demokratik rejimin, memleketin bünye ve 
ihtiyaçlarına uymadığı, memleketin iktisadi ve 
sosyal' dâvalarma bu rejim içinde çözüm yolu 
bulunamıyacağı, yolundaki inkarcı ve yıkıcı 
iddialarm bapndan beri, karşısında olduk. 

Hür düzeni yıkmak değil, hür ve demokra
tik düzen içinde, aksaklıkları düzeltmek için 
çalışıyoruz. ' 
' ihtilâlci, yıkıcı değil, ıslahatçıyız. Sınıf kav
gası değil, millî beraberlik istiyoruz. 

Gerçek kalkınma ancak sosyal adalet için
de gerçekleşebilir. Refahı yaygın hale getirme
nin zaruretine inanıyoruz. Sosyal adaletin, sı
nıf kavgası veya M i t hâkimiyeti yoluyla, ger
çekleşebileceğine inananların karşısındayız. Gü
ven Partisinin sosyal adaletçiliği, milliyetçili
ğinden doğar. Sosyal adalet,'sosyal barış ancak 
demokrasi içinde gerçekleşebilir. 

Kalkınma için olduğu gibi, sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik için de, her şeyden evvel, huzu
run ve güvenin sağlanmasını şart sayıyoruz. 

Güven Partisi, karma ekonomi düzenine ta
raftardır. Anayasamız, bütün iktisadi faaliyet
lerin çerçevesi'olarak, mülkiyet hakkını, çalış
ma ve sözleşme hürriyetlerini, özel teşebbüs 
kurma hakkını kabul etmiştir. 

Güven Partisi, kalkınma faaliyetlerinde özel 
teşebbüse önem verir. 

Güven Partisi, iç politikada ve iktisatta ol
duğu gibi, dış politikada da milliyetçi bir par-

• tidir. Parolamız huzur, hürriyet, refahtır. | 

- 4 5 
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Değerli arkadaşlarım, 
Bütçemizi tetkik ederken, son yılda yurtta 

ve etrafımızda cereyan eden önemli olaylara 
göz atmakta fayda görüyoruz. 

Bir müddetten beri, aşırı akımlann ve çe
şitli ideolojilerin çok yogim bir faaliyet alanı 
haline gelmiş bulunan memleketimizde geçen 
yıl, bütçe konuşmalarmızda şikâyet ettiğimiz 
huzur bozucu faaliyetler, Anayasanın temel il
kelerine yöneltilen açık veya sinsi tecavüzler, 
maalesef 1968 yılı boyunca, artan bir şiddette 
devam etmiştir. 

Demokratik rejimi sarsmak, sınıf ve zümre
ler arasında husumet yaratmak suretiyle millî 
bütünlüğümüzü zedelemek, vatanımızı bölmek 
veya parçalamak istiyen faaliyetlerin çeşitli te
zahürlerine, 1968 yılında da şahit olduk. 

Atatürk'ün yolundan sapanların ektikleri 
tohumlar moyvalarım vermeye başlamış, mem
leketin h o r u n u bozan, iktisadi faaliyetin akı
sına zarar veren olaylar olmuştur. 
" Hürriyete, mânevi inançlara, meşru kazanca, 
millî güvenliğe yönelen çeşitli tecavüzler ve taş
kınlıklar olmuştur. " " 

Milletimizin hürriyet ve selâmetini tehdide-
den çatışmalar ve kışkırtmalar tehlikeli ölçü
lere vardinlmıştır. * 

Masum isteklere dayanan gençlik hareket
leri yanında, bu hareketleri, kendi emellerinde 
kullanmak istiyenlerin giriştikleri, kanunsuz 
taşkınlıklar takibetmiştir. ' 

- Kanun çerçevesi içinde, meşru ölçüler için
de yapılan grevlerin yanıbaşmda, işyerlerini'iş-
oal ve tahribe yönelen anarşik hareketler ol
muştur. Arazi işgalleri ve fabrika işgallerini 
fakülte, okul ve resmî daire işgalleri kovalamış
tır. 

Milletimizi komünizm veya faşizmin esareti
ne sürüklemek istiyen hürriyet düşmanları, ik
tidarın yetersiz ve cesaretsiz tutumundan fay
dalanarak bir müddetten beri, başıboş bir hal
de çalışmaya başlamışlardır. Hukuk dışı cere-
yanlar,'özellikle komünizm, Devlet bünyesine 
sızma gayretlerine girişmiştir. Türkiye'de ko
münist propagandası, a r t İ açıktan yapılabil
mektedir. 

Olayların bu suretle gelişmesi karsısında, 
Mr müddet evvel, kanunsuz taşkınlıkları* mazur 
göstermeye çalışanlar ve aşırılıklara açıktan 
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kanat germiş olanlar da iç huzurdan bahset-
mek ve itidal tavsiye eylemek mecburiyetinde 
kalmışlardır, fa huzurun bozulmasından sorum
lu olanların bugün, iç huzurdan bahsetmeleri 
ibret vericidir. 

Bu vahim olaylar karşısında, Hükümetin tu
tumu daha az ilgi çekici değildir. Olaylar sü
rüp giderken, Hükümet, hayret uyandıran bir 
çekingenlik içinde kalmıştır. Kanun dm faali
yetlere karşı,zaman zaman, gösterdiği tepki de 
ya çok cılız kalmış veyahut da zamanında ve 
yerinde olmamıştır. 

Sayın DemM, milletin hürriyetlerine ve 
huzuruna kasdeden kanun dışı hareketler kar
şısında, sanki Başbakana ve iktidarın basma 
hiçbir görev dfemüyormuş gibi davranabilmis 
vetarafsız bir hakem rolünü benimsiyerek id
lerin dışında kalmaya gayret etmiştir. Başba
kanın İMde bir (kanun var, mahkeme var, yet
kili merciler var, kanunu Meclis yapar, mahke
me tatbik eder) yolundaki sorumluluk kabul 
etmiyen sözleri ve davranışı meseleleri hallet
meye şüphesiz yetmemektedir. Bu tutum içinde 
Devlet idare etmek mümkün değildir. * 

fara organınm hukuk dışına çıkmasını kim
se istememiştir. Ancak icra'organının, hukuk 
içinde görevleri vardır. Kanunun Başbakana ve 
icra organına verdiği görevler vardır. Her şey
den evvel bunları yerine getirmek ve kanunu 
hâkim kılmak lâzımdır. Kanun hâkimiyeti ol-
mıyan yerde hürriyet de kalmaz. 

Nereden gelirse gelsin kanun dm şiddet ha
reketleri ve hür düzeni yıkma çabaları müsa
maha görmemelidir. 

Huzur için, hür düzen düşmanlarının bütün 
tehlikelere'karşı hürriyet düzeninin ve millî 
bütünlüğün korunacağm, görmeleri ve buna 
inanmaları lâzımdır. Türkiye'de hürriyetleri 
yok etme hürriyetinin kimseye tanınmıyaeagını 
herkes bilmelidir. 

Dıs olaylar : 
Getirdiğimiz yıl içinde, Kıbrıs müzakereleri 

uzayıp gitmiş ve Kıbrıs dâvası henüz bir çö
züm şekline bağlanamamıştır. 

Çekoslovakya'nın işgali, Orta - Doğudaki ça
tışmalar, Sovyet Rusya'nın bundan faydalana
rak Orta - Doğuya sızması, Hus gemilerinin Ak-
denize, Amerikan gemilerinin Karadenize geç
mesi etrafımızda kesif bir gerginlik havası ya
ratmıştır. 
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Bu arada, dış iktisadi münasebetlerimize et
kisi bakımından; önemli saydığımız iki dış ola
yı daha zikretmek gerekir : Yıl içinde sterlin 
devalüye edilmiş, Fransız Frangı da geniş akis
ler yapan bir macera geçirmiştir. 

1968 de iktisadi durum : 
Geçirdiğimiz yılda iktisadi durumumuzun 

genel görünüşüne gelince : 
Plân uygulaması: 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 15 Ka-

sım 1968 tarihinde yapılan tahminlere göre, 
1968 yılmda, gayrisâfi millî hâsıla % 6,6 ora
nında bir artış göstererek, 1961 fiyatlariyle 84 
milyar liraya ulaşmıştır. Gayrisâfi millî hâsıla 
birinci plân devresinin son yıh olan, 1967 yı-
hnda, 79 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 

Fert başına düşen millî gelir, Birinci Beş 
Yılhk Plân döneminde, yılda ortalama % 3 
oranla artarak, 1968 de'2 500 liraya yaklaş
mıştır. 

*1968 kalkınma hızı, Birinci Plân döneminin 
ortalaması olan % 6,6 lık kalkınma hızı seviye
sindedir. 

Birinci dönem sonucunda olduğu gibi, plân 
hedefine ulaşmamış olmakla beraber, 1968 de 
sağlanan bu'neticeyi de memnuniyetle karş.h-
yoruz. Bununla beraber bilhassa tarım ve sa
nayi gibi üretken sayılan sektörlerde, plân he
deflerinin gerisinde kalınmış olması, bu başa
rıyı" biraz gölgelemiştir. Tarım ve sanayi sek
törlerinin eksiği kısmen inşaat, ulaştırma, ko-
nut 'çM sektörlerin fazlaları ile kapanmıştır. 
Gerçekten 1968 de : 

Plân hedefi Gerçekleşme 
Sektör % '%' 

Tarım 4,1 1,1 
Sanayi 12 10,3 
İnşaat 7,2 10 
Ulaştırma 7,2 9 
Konut 5,9 9,2 

Tarımda, plân hedeflerine ulasılmamasının 
sebebi acıktır. Tarımımız, geniş 'ölçüde hava 
şartların'a bağlı kalmakta devam etmiştir. İkin
ci Kalkınma Plânı ile ağırlık verilmesi öngörü
len sanayi sektöründe plân hedefinin altında 
kalınmış olması üzüntü ile karşılanacak bir ne
ticedir. ~1967 yılında, % 12 ye'ulaşmış olan sı-

-



C. Senatosu B : 25 

nai sektör büyüme hızının bir yıl içinde % 10,3 e 
düşmüş olmasınm sebepleri üzerinde durulmak 
lâzımdır. Sayın Başbakanın son basın toplantı
sında yaptığı gibi bu düşmenin, tarımsal ürün 
noksanına bağlanmasının doğru bir teşhis olmı-
yacağı kanısındayız. Bu düşme, daha çok, ham
madde bakımından dışa bağh sanayümizin, dö
viz kıtlığı transfer gecikmeleri sebebiyle, yete
ri kadar hammadde tedarik edememesinden 
ileri gelmektedir. Yapılan incelemeler bunu 
açıkça göstermektedir. 

Uygulama : 
Uygulama sonuçlarına gelince : Bütçe Ko

misyonunda verilmiş olan bilgilere göre, 1968 
yılında yatırımların % 93 oranında gerçekleşe
ceği anlaşılmaktadır. Bu sonuç, plân hedefinin 
ve % 97 ye varan 1967 rakamının gerisinde 
kalmakla beraber, Pirinci Plân dönemi uygula
ma oranının üstündedir. Bu bakımdan bunu 
memnun olunacak bir sonuç olarak mütalâa edi
yoruz. Buna karşılık, Birinci Plân devresinde 
olduğu gibi, son yılda da yatırımların tarım, sa
nayi, ulaştırma, konut gibi sektörler arasında 
dağılımında, plân hedeflerini aksatan, kayma
lar olduğuna işaret etmek yerinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ' 

Nisbeten olumlu sayabileceğimiz bu gelişme
ler yanında, geçen yıl içinde ekonomide, yeryer 
duraklamalar, aksamalar olmuş ve ekonominin 
genel görünüşünde endişe yart'an bâzı belirtil-
ler başlamıştır. Ic ve dış ödemelerde zorluklar 
ve tıkanıklıkların başgöstermesi bunun ilk işa
retleri olmuştur. 

Kamu sektöründe harcamaların kaynaklar
dan daha hızla artması sonucunda meydana ge
len açıklar, ödemeleri zorlaştırmaya başlamış 
ve tıkanıklıklara yol açmıştır*. Zamanla Hazine 
istihkakları ödiyemez V duruma girmiştir. 
Bütçenin çok büyük bir açık devredeceğinin 
kesin surette anlaşılması üzerine de, Hükümet, 
harcama taahhütlerini ve kısmen ödemeleri dur
durarak, çok sert tedbirlere başvurmaya mec
bur kalmıştır. 

İhracatın gelişmemesi ve hattâ bir yü önce
ki seviyenin altına düşmesi, dış yardımların 
azalması, dış ticaret ve ödemeler dengesi açık
larının büyümesine ve transfer güçlüklerinin 
artmasına sebebolmuş, ithalâta olumsuz etkiler 
yapmıştır. 
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Biraz önce de işaret ettiğim gibi, bu yüzden, 
bâzı sanayide hammadde darlığı çekilmiş ve bu
nun sonucu olarak da, üretimde yer yer azalma
lar kaydolunmuştur. 

Bâzı sanayi kollarında ise, dokuma gibi, 
stoklar artmış taksitli satışlarda vâdeler uza
mış ve işletme kredileri ihtiyaç, büyümüştür. 

Zirai mahsullerin, tahminlerin altında kal
ması, hububat ithal ihtiyacım doğurmuştur. 

Ve nihayet, toptan eşya fiyatları ile birlikte 
hayat pahalılığı ve secim sıkıntısı biraz daha 
artmış ve büyümüştür: 

Tereddüt ve güvensizlik yaratan bu gelişme
ler bir yandan da, paranın, devalüye edileceği 
şayialarının çıkmasına sebebolmuş ve bu du
rumda ekonomide hassasiyeti artn-mıştır. 

1969 bütçe rakamlarının tahlili : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Geçen yıl yurt içinde ve dışında cereyan 

eden önemli olaylara ve iktisadi hayatımızın 
genel görünüşüne kısaca temas eden bu açıkla
malardan sonra, 1969 bütçesinin incelenmesine 
geçebiliriz : 

Bütçe giderleri :-
1969 bütçe tasarısı ile Hükümet, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden, genel ve katma büt
çeli dairelerin: Cari harcamaları için 12 mil
yar 646 milyon, yatırım harcamaları için, 6 mil-
yar 703 milyon, transfer harcamaları kin 7 mil
yar 311 milyon olmak üzere toplam olarak 26 
milyar 662 milyon lira tutarında ödenek iste
miştir. 

Bütçe Komisyonunda bâzı Ödeneklere ya
pılmış olan 368 milyon tutarındaki ilâvenin 
karşılığmı, takdire şayan bir kararla, bu yıl 
Bütçe Komisyonu bütçe içinden yaptığı ta
sarruflarla karşılanmışto. Bu kararından do
layı, huzurunuzda, Karma Komisyonu tebrik 
etmeyi vazife sayıyorum. 

Harcamalar için istenen bu ödenekler, ge
çen yıla nazaran % 18 oranında ve 4 milyar 
89 milyon lira tutarında bir fazlalık göster
mektedir. 1968 yılının 21,5 milyar lira olarak 
hesaplanan fiilî harcamaları ile kıyaslanınca, 
fazlanın 5 milyar 100 milyonun üstünde oldu
ğu görülür Sadece % 18 tutamdaki artış bi
le, yıllık millî gelir artışının İM katını aşmak
tadır. 

4 7 -



C. Senatosu B : 2 5 

Bu konuda göze çarpan diğer bir nokta da, 
cari gider artışının plân hedefinin üstüne çık
mış olmasıdır. Plân, cari masraf artışım %S,5 
olarak sınırladığı halde, bütçede cari masraflar
da artış oranı, % 11 i bulmuştur. Bu artış, Hü
kümet Programındaki taahhüde de aylarıdır. 
Zira Demirel Hükümeti üç yıl evvel yüksek mas
rafla ve maliyetli bir bütçe politikasına son 
vermek azminde olduğunu beyan ederek cari 
giderlerde kısıntı yapmayı taahhüdetmis, fa
kat, daha ilk yıldan itibaren, cari giderİerin 
hızla artmasının önüne geçememiş bu taahhü
dünü gerçekleştirememiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, 
bir yıldan öteki yala artış, % 45 gibi çok yük
sek bir nisbete ulaşmıştır'. Mutlak rakam ola
rak transfer giderleri îcin bu yıl istenen öde-
n * fazlası 2 milyar 283 milyon liradır. Üz,. 
rinde dikkatle durulması gereken bu a r t ep 
mühim kalemlerini arz ediyorum : Bütcemizdeki 
hacım büyümesinin sebeplerini kısmen bu ar
tış ortaya koymaktadır. 

* Bu yıl Tekel idaresine destekleme alımla-
n için 470 milyon lira verilmektedir. Bu trans
fer h a n d a n arasına girmiştir, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri için ilâveten 662 milyon lira ve
rilmiştir. Geçen yıl verilen 700 küsur milyona 
ilâveten. Özel sektör ve yatırımlar ve ihracatı 
teşvik için gecen sene verilen miktara ilâve
ten bu sene 253 milyon, yine karma teşebbüs
ler için gecen sene verilen miktara ilâveten 
885 milvon.'borç ödeme için gecen sene bütçe
ye konulan miktara ilâveten 607 milyon lira 
fazla ödenek koyma mecburiyeti ile karşı kar
şıya bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe ve program ra
kamları arasında bu yıl da bâzı farklar gö
rülmektedir. Bu arada buna da işaret etmek 
yerinde olacaktır. Faraza cari "giderler irfn 
bütçe 12 646 milyon, programda ise 11 571 mil-
yo»; aradaki fark 1 075 milyon. Yatırım har
camaları bütçede 6 703 milyon, programda 
6 679 milyon, transfer harcamaları bütçede 
7 311 milyon, programda 7 300 milyon. Muh
terem arkadaşlar bu fark geçen sene de mev
cuttu. Bu farkı Hükümet gerekçesinde ve Sa
yın Maliye Bakam da biraz evv'el konuşmala
rında ifade ettiler. Bütçeyle provam a r a d a 
ki hazırlanışa esas olan'ilke farklarından ileri 
geldiği iddia edilmektedir. Bu izah kısmen 
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doğrudur. Ancak gerçeğin bir kısmım akset-
tirmektedir. Bu iddia tamamen doğru olsa bile 
bütçe ile program tanzimine esas olan ilkele
rin birleştirilmesi ve aynı anda tanzim olunan 
İM Devlet vesikasının ehenkli hale getirilme
si lâzımdır. Mukayeseleri ve tereddütleri orta
dan kaldıracağı için bunda fayda vardır, Hü
kümetin her yıl böyle bütçe ile program ara
mdaki farkı uzun boylu izaha girişmesini de 
bu şeHlde, mecburiyetinde kalmasını da bu şe
kilde önler. 

Muhterem arkadaşlar, 
1968 bütçesinde, yatırımlardaki artış oranı 

,Bri «derlerdeki artış oranından daha yük-
sekti'Bu giderlerde, bir önceki yıla nazaran 
artış oranı % 10 civarında kaldığı halde ya-
^nm harcamalarında bu oran % 18 e yaklaşmış 
idi. Bu özellik, 1968 bütçesinin olumlu bir cephe-
Vm teşkil ediyordu. 1969 yılında ise, vaziyet 
imamen tersine dönmüş ve yatırımlardaki ar
tış bir önceki yıla nazaran % 9 düşerken cari 
l a f l r r d a k i artış % 11 e yükselmiştir 

Bütçe gelirleri : 
Genel ve katma bütçeler bir arada, konsoli

de bütçenin gelirleri: 25 461 milyon lira olarak 
kaplanmıştır. 

Bu sureüe hesap ve tahmin olunan gelir, 1968 
™iir tahminlerinden 3 948 milyar lira fada¬ 
-İr. 1968 yılının 20 milyar olacağı anlaşılan 
fİH geliri esas alındığı takdirde ise, tahmin 
fazlasının 5,5 milyar liraya ulaştığı görülür. 

Bunun 1,5 milyar liralık kısmı yeni vergi
lerle karşılanacaktır. Buna göre geriye kalan 
A. nulyarın ise, her hangi bir tedbir atamadığı 
takdirde normal gelir artışlariyle karşılanma-
sı gerekmektedir.' Bunun gerçekleşmesi,'bir yıl
da «lirlerde % 20 nin üsütnde bir artış sağ
lanmasına bağlı görünmektedir. 1968 yılında, 
.o-elir tahsilatmm seyri ve % 10 dan ibaret ka
lan artış oram 1969 gelir bütçesi için ümit ve-
rici olmaktan uzak bulunduğu cihetle, bu tah
minin gerçekleşmesi ihtimali de zayıflamakta-
dır. ' ' 

Bütçe denk midir? 
Hükümet, açığı 1 200 milyar lira olarak gös-

temektedir. Bu açığm 600 milyonu istikraz ile, 
™ri kalan kısmı da, kadro tasarrufları ile kar
alanacaktır. Biraz önce işaret ettiğim «Lir 
tahmini farklarından doğacak en az 1,5 milyar-
lık gelir noksanı hesaba katılınca, bütçenin 
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baştengıç açığının 2 700 milyar Ura olarak he
saplanması kanaatimize göre gerçeğe daha uy-
gun düşer. Bu rakma yeni vergiler ve «unlar-
la karalanacak 1,5 milyar dâhil değildir. 

Biteviyede açığı dan bir bütçenin, eko
nomimizin ve maliyemizi, içinde bulunduklan 
zorluklardan kurtarmas,. veya bunları hafif
letmesi şöyle dursun, tersine zorluklar,, ve 
sıkıntılan daha da artırması ve ağırlaştırma
sı tabiî bir keyfiyettir. 

Enflâsyoncu baskıları da artıracak olan bu 
açık, hayat pahalılığının ve geçim darlığının 
yükünü çekmekte olan vatandaşlarımız için, 
ciddî birtehlike teşkil edebilecektir. Bu sebep
ledir ki, Meclise takdim edildiği andan itibaren, 
bütçenin yaratacağı bu tehlike üzerinde dur
mayı vazife bildik, 

Bu konuda bir diğer önemli nokta da. yıl 
içinde alınan karşılıksız ödenekler meselesidir. 
Son yularda, çeşitü ihtiyaçlar için, yıl içinde 
alman, veya kanunlarına göre, Mailye Bakan
lığının karan ile kaydolunan ödenekler çok 
önemli miktarlara ulaşmıştır. 1983 yılında, 
343 milyon liradan ibaret olan ek ve olağanüstü 
ödenekler, 1964 te 508 milyona, 1965 te, 1,163 
milyara yükselmiş, 1966 da : 543 ve 1967 de de 
962 milyon olmuştur. 

1968 yılı için alman ek ve olağanüstü öde
nekler tutan/bütçe yılının 11 nci ayında 1,5 
milyara yaklaşma bulunyordu. Bu ödenekler
den bir kısmının bütçenin hazırlanması sırasın
da bilinen ihtiyaçlara ilişkin bulunduklarına şüp
he yoktur. Bütçe samimiyeti bütçenin hazırla
nışı sırasında bilinen veya tahmin edilebilen 
giderlerin karşılığının bütçeye noksansız olarak 
konmasını gerektirir. Bu kaideye uynuyan dav
ran ı ş t a plân ve program fikri ile de bağdaş
tırmak mümkün değildir. Aynca Bütçe Komis
yonunda bakanlıklar bütçeleri ,raportörlerinin 
üeri sürdükleri teklifler zaruri mahiyette olan 
bâzı ihtiyaçlann karşılıklarının tam olarak büt
çeye konulmamış olduğunu ve bunlar içi yıl 
içmde Hükümetin ek ödenek istemek zorunda 
kala™™ ortaya çıkarmıştır Bu güzden büt 
çe a c ı L m hazırlık ve müzakere şuas ında ön 
görüto miktardan da daha büvük rakamlara 
ulaşmîsı mümkündür rakamlara 

Birikmiş açıklar : 
Bu arada, birikmiş bütçe açıklarına ve bu

nun etkilerine temas etmek zorundayım. 1964 
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ten bu yana bütçelerimiz 1967 yılı hariç, her yıl 
önemli açıklar devretmişlerdir. 1963 yılı Bütçe
sinin açıksız kapanmasına karşılık : 

1964 bütçesi 600 milyon lira, 1965 bütçesi 
900 milyon Ura, 1966 bütçesi 700 milyon lira, 
açık devretmiştir. 1967 bütçesi açıksız kapan
mıştır. 1968 bütçesinin net açığmın, olağanüstü 
tedbirler almma'sına rağmen 1 milyarın altına 
düşürülemiyeceği tahmin olunmaktadır. Bu su
retle son beş yılın birikmiş açıklannm toplamı 
3 milyarın üstüne ç ıkmakt ı r . 

istikraz veya başka bir kaynak ile karşılana-
mıyan bu açıklar, Hazine borcu şekline girmek
tedir. Hazinenin ise, bunlann bir kısmını Mer
kez Bankası avanslan ile kapatmakta, diğer bir 
kısmını da, alacklan bekletmek suretiyle, dal
galı borç halinde, yıldan yfe devretmektedir. 
Bütçenin Hazineye devrettiği bu açıklar sebe
biyle de, Hazinenin açığı yıldan yıla büyümek
tedir. Hazine, işte bu yüzden sıkışık duruma 
girmekte ve ödemeleri zamanında yapamamak
tadır. 

Hazine açıkları 1963 yılında 1 milyar 78 mil
yon lira olan Hazine açığı arz ettiğim sebepler
le 1965 te 2 milyar 612 milyona, 1967 de 3 mil
yar 379 milyona, 1968 Eylülünde de 4 milyar 
306 milyona yükselmiştir. 1968 yılında yıl bo
yunca şikâyet ettiğimiz ödeme tıkanıklıkların.» 
ve gecikmelerinin başlıca sebebi budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Denk olmıyan 1969 bütçesinin uygulama saf
hasında, ödeme güçlüklerini büsbütün artıraca
ğına süpre yoktur. Hükümet bu müşkülü kıs-
men ölsun ortadan kaldırmak üzere, tasarruf 
tedbirlerine başvurmak suretiyle bütçede denge 
sağlamayı tecrübe etme yerine Bütçe Kanunu
na eklediği bir madde Ue Hazinenin Merkez 
Bankasından alacağı avans oranını % 10 dan 
% 12 ye çıkarmavV tercih etmiştir Hazinenin 
nakit sıkıntısı bu suretle Merkez Bankasmdan 
daha fazla para çekmek suretiyle kısmen gide
rilmiş olacaktır. 

Bu suretle, Merkez Bankası kapılannı yeni
den zorlamak gibi tehlikeli bir yola gidiyoruz. 
Gene Hükümetin, son günlerde, süratle Meclis
ten çıkarmak istediği Merkez Bankası Kanunu 
tadil' tasarısında da, bu eyilimi görmek müm
kündür. Bu eyilimin, Türk parasını, ve ekono
mimizi nereye götüreceğini kestirmek zor de-
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ğildir. Kolay para bulma usulün™ bize neye 
malolduğunu, içimizde bilmiyen yoktur. Bu se
beplerle, Hükümetin bu yolda mesafe almasına 
meydan vermememiz icabeder. 

Değerli arkadaşlarım, îktisadi Devlet Teşek
küllerinin açıklarına bu vesileyle temas etmek 
isterim : 

Açık konusundaki sözlerimi tamamlamak 
üzer^ İktisadi Devlet Teşekküllerimizin duru
muna temas edeceğim. îktisadi Devlet Teşek-
küllerimizin, gerek işletme zararları ve gerekse, 
yatırım finansmanı açıkları sebebiyle, bütçeye 
yük olmakta devam etmektedirler. 440 sayılı 
Kanunla kârlılık ve verimlilik esaslarına göre 
çalıştırılmaları Büyük Meclisçe istenmiş olan 
bu teşekküllerinin kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten bu yana aradan 4 yıl geçmiş olmasına 
rağmen bunların yeniden düzenlenmeleri işi, 
bir türlü başarıya ulaştınlamamıştır. İşletmeci-
kurumlardan bir kısmı ezcümle demiryolları, 
kömür işletmeleri Türkiye Şeker Fabrikaları 
işletme faaliyetlerini açıkla kapatmaya devam 
ediyorlar. Buna, son yıl, Sümerbank gibi, şimdi
ye kadar açık vermemiş, bir teşekkülümüz de 
katılmıştır. Sümerbankla birlikte bu üç kuru
mun 1968 ve 1969 yıllan için tahmin edilen açık
ları, sırası ile 1,273 ve 1,755 milyondur. isletme 
açıklarının artması bu teşekküllerin finansman 
ihtiyaçlarını da büyütmektedir Kamu îktisadi 
Teşebbüslerinin ek finansman ihtiyacından 1966 
y.i;nda"bütçeye 725 milyon 1967 yümda 613 
milyon 1968 yılında da 861 mUyon lira aksetmiş 
tir 1969 yılında ise bütçeye bu iş kin konu 
muş olan öderek ise 1536 milyon liraya yük 
selmiştir. " , , 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlar îktisadi 
Devlet Teşekküllerimizin yarattığı problemin 
önemini ortaya koymaktadır. Bir hesaba göre 
50 milyar, diğer bu- hesaba göre bunun İM katı 
tutarında bir millî tasarruf üe çahşan bu teşek
küllerin, kullandıkta sermaye oranında kay
nak yaratmaları ve yeni yatırımlarını bu kav-
naklarla karşılamaları h a İ olarak istenmekte 
ve beklenmektedir. Yularca gayret harcanma
sına rağmen bu alanda beklenen gelişme elde 
edilememiş olmasını büyük üzüntü üe torşılıyo-

1964 yılında 440 sayılı Kanun, bu teşekkülle-
rin kârlılık ve verimlilik esaslarına göre çaüış

maları prensibini getirmişti. Teşekküllerin bu 
prensip içinde çalışabilmeleri içm de, bunlara, 
bünyelerinde bâzı ıslaihat yapılması gerekiyor-
du. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, ka
nunun emrettiği bu ısüahat, bugüne kadar ger
çekleştirilememiş ve uygulama a t a n a konama
mıştır. îktisadi Devlet Teşekküllerimizin malî 
durumlannda bir düzelme olmayıp, bu yüzden-
dir. Sözünü ettiğimiz ıslâhat, gerçekleştirilehü-
se, teşekküllerin en azından kendi yataımlan-
nm gerektirdiği kaynağı bizzat yaratabilmeleri 
mümkün olabUirdi Busuretle bütçe açıklan da 
büyümemiş ve yeni vergi tedbirlerine başvurul
masına belM ihtiyaç kalmamış olurdu Hüküme
tin ihmalci tutumu maalesef memleketi böyle 
bir imkândan mahrum etmiştir Bu durum ayn, 
zamanda A P i k t i d a r ı n ı n y e t e r s l l ^ d e ^ 
taya koyan örneklerden" biri o lmuş tu r 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe açığııu kamlamak üzere, Hükümetçe 

teklif ohman yeni vergi tedbirleri haklandaki 
görüşlerimizi bunlara ait taşanların görüşülme
si sırasında, etraflı olarak arz edeceğiz. Konu
ya burada kısaca temas etmekle yetineceğim. 

Hükümet, getirdiği tasan ile, 
a) Kurandır Vergisi nisbetinin % 20 den 

%30acfkarılmasını; 
b) ithalde ahnan Damga Resminin % 15 ten 

25ecîkanlmasmı; 
c) Yüksek oktan!, benzinden vergi alınma

s a ; 
d) Buzdolaplannm Gider Vergisi mevzuuna 

almmasını; 

e) Tekel maddelerinden alman inhisar Res-
minin Gider Vergisine çevrilmesini 

istemiştir. 
Ayrıca, şehir yetimleri ve harb malûllerine 

verilmekte olan beyiye aidatı hissesi ile malûl ve 
aabflann ücretlerine ait muafivetlerinin kal-
dırılması teklif olunmuştur. Bunlardan, inhi-
sar Resminin yerine, Gider Vergirf konulmasını, 
mükellefiyeti artırmadar. vergi hasılatını artıra-
bilecek bir tedbir mahiyetinde gördüğümüzden, 
fayda!, mütalâa ediyoruz. Diğer tedbirler, va
tandaşa ve vergi mükellefiyetine yeni yükler 
Girecektir. 

Aslında, kamu giderlerini karsüamada, ver
giyi, gerek sosyal gerek ekonomik balomdan, 
çok zararlı sonuçlar doğuran açık finansmanı 
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usulüne tercih edem. ikinci Kalkınma Plânının 
müzakeresi sırasında, bu görüşümüzü ortaya 
koymuş, H&nm gerektirdiği ek finansman ihti
yaçlarının, sıhhatli yönden karşılanmasını iste
miştik. Bunun için, vergi sisteminde yeni ıslah
lar yapmak, vergi ziyamı önlemek üzere gerek
li tedbirleri almak, kontrol teşkilâtını ve vergi 
dairelerini kuvvetlendirmek, iktisadi Devlet Te
şekküllerini, artan ölçüde, kaynak yaratacak 
bir duruma getirmek gerekiyordu. Hükümet 
de, bu ihtiyacı bir müddet evvel benimsemiş ve 
bunu Kalkınma Plânı ve bütçe müzakerelerinde 
ortaya konmuştu Ancak, diğer önemli işlerde 
olduğu gibi, bu alanda da bugüne kadar, ciddî 
bir adım atdmamış ve ciddî bir gayret harcan
mamıştır A P M d a n bir iktidar devresini, 
bir politika haline getirdiği avutmalarla geçir
meyi tercih etmiştir 

Değerli arkadaşlarım, 
Tüm kamu kuruluşlarımızın büyük bir israf 

içinde olduklarını saklıyamayui. İsrafh bir idare 
sistemi içindeyiz, israfları önlemenin, yıllardır 
sadece sözünü ediyoruz. Bu konuda, ciddî bir 
gayret gösteremedik. Adalet Partisi, muhalefet
te bulunduğu devrede, bütün mensuplarivle, her 
Allah'ın günü, israftan şikâyet etmişti, "iktida
ra geldikten sonra da, israfları önlemek şöyle 
dursun, tam tersine, eskileri aratan bir tutum 
içine girmiştir, israfları önlemek üzere, arada 
bir, Başbakanın sözde kalan genelgelerinden 
başka, ciddî bir çalışma görmüyoruz. Ve sonra 
da bütün bu olumsuz davranışların, ihmallerin 
ceremesini, yeni mükellefiyetler getirerek, geçim 
sıkıntısı çeken vatandaşa çektirmek istiyoruz. 

Güven Partisi, yeni vergi tedbirlerine, önce, 
bu sebepten ötürü karsı çıkmayı vazife saymış
tır. ' " ' 

Kaldı M, yeni vertf tedbirlerini, ne ekono
mik fayda ne de, sosyal adalet yönünden nrida-
faa etmek mümkün değildir. 

Kalkınma gayretlerini artırmak üzere, bir 
taraftan şirket kuruluşlannı teşvik etmeye çalı
şırken, öbür yandan Kurumlar Vergisini artır
mak suretiyle şirketleşmeyi önlemek, birbiri ile 
bağdaştınlabilir politikalar değildir. 

İthalâttan alınan vergilerin artırılması, ham
madde maliyetleri yoliyle, bütün sanayi mamul
lerinin maliyetlerini artıracağı, ve genel fiyat 
seviyesinin yeniden yükselmesine sebebolacağı 

- I 
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için, yerinde görmüyoruz. Bütçe açığı, için ma
lûllerin ve sakatlann haklarına el uzatılması, 
acık bir haksızlık olur. 

"• Muhterem arkadaşlar; Güven Partisi Senato 
Grupu, saydığım bu sebeplerden ötürü, yeni ver
gi tedbirlerini, bir maddesi hariç, tasvibetmeme 
kararındadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Genel ve katma bütçelere giren hizmetler ve 

bu hizmetleri karşılayacak ödenekler hakkında
ki görüşlerimizi, Grup sözcüsü arkadaşlarımız, 
sözcüsü bulundukları bütçelerde, etraflı bir su
rette açıklayacaklardır. Bu sebeple, bu konu
lara girerek zamanınızı almıyacağım. Bu zama
nı, bütçemizi çok yakandan ilgilendiren fiyat 
hareketlerine, para ve rkedi konularına, dış iliş-
İdlerimizin incelenmesine ayırmak istiyorum. 

Fiyat hareketleri : 
1969 uygu taa programında belirtildiği gibi 

iç ve dış ödemelerde karşılaştığımız sorunlar, 
para, kredi ve fiyat poMkasuıın önemini bir 
kat daha artırmıştır. 

Plân ve programlarda, uygulanacak fiyat 
p e n a s ı n ı n esasları şu suretle tesbit ve tarif 
olunmuştur : (Fiyat politikasında gözetilecek 
temel ilke, fiyatlar genfcl seviyesinin istikrarının 
korunmasıdır. Ekonomik kalkınmanın devam 
edebilmek gelirin küşiler, bölgeler ve sektörler 
arasındaki dağılımında olumsuz gelişmeler ol
maması ve kıt kaynakların kullanımında israfa 
yol açılmamam için, nispî istikrarın korunması 
gere&H bulunmaktadır.) Hükümet sözcüleri, 
1968 yılında fiyat istikrarının sağlanmış oldu
ğu iddiasındadırlar. Bu iddiaların, gerçeğin bir 
Uadesi olduğunu »öyliyemeyiz. Muhterem ar
kadaşlarım son yıllardaki fiyat artışları, plân
sız d L e d e H fiyat artoları ile kıyaslanınca bu 
İddiada bir h a k L t pay! görülüT Ancak yular
dır devamlı bir hal X artışlar k a r ş ı c a is-
tikrardan bataolunmas. gerçeği tamobrak ifa
de etmez. 

Gerçekten, birinci plân devresinde fiyat se
viyesinde % 25 or.wn.la bir artış olmuştur. Son 
yıllarda durum şudur : Toptan eşya fiyatların-
da 1965 te % 8,9; 1966da % 4,4; 1967 de % 5,2; 
1968 de % 5,3 olmak üzere, dört yılda, toplam 
olarak fiyatlarda % 24 oranında artma olmuş
tur. Geçim endebslerinde» artışlar ise, bu oran
ların biraz daha üstündedir. Bunun delâlet et-
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tiği mâna. şudur : Paramız, dört yılda, değe- j 
rinin dörtte birini kaybetmiştir. Azar azar da 
oba, sürekli fiyat artışlarının ekonomimize ve 
kalkmma gayretlerimize olumsuz etkileri ol-
maktadır. Sürekli fiyat artışları, istihsal mali
yetlerini devamlı olarak yükseltmektedir. İhraç 
mallarına sirayet eden maliyet artışları ise ihra-
catta güçlükler yaratmaya başlamıştır. Dış öde
me bilançosunda,. aleyhteki farkın büyümende, 
dış ticaret açığının yükselmesinde, bu eğilimin 
önemli tesirleri .-örÜhnektedir. Sürekli fiyat ar-
«larmıı, i a y r i - bakımdan meydana g i rd ik 
le* ararları da küçümsememek lâzımdır Ge
çim darlığı çeken vatandnslar fiyat yükselmele
rinden ve hayat pahahlığından şikâyetçidirler 
H W at pahahlığı ™ktur demekle de bunla™ 
derdi hiç şüphesiz çözülmüş olmaz. 

Enflâsyon var mıdır? 
Muhterem arkadaşlar, 

. Gelfeme halinde bulunan, ekonomisi dinamik 
memleketlerde okluğu gibi, memleketimizde de, 
bir ölçüde fiyat artışları olmasını, normal bir 
olay olarak görenler ve gösterenler vardır. Bu 
görüşte bir gerçek payı yok deffldir. Ancak. 
en»ı fivai seviyemizin, dünya fiyatlarından nv 
M m ' iktisadi münasebetlerimi™ geniş oldu
ğu memleketlerin veya aynı maddeleri Dır*oed«. 
rnemi*etlerin fiyat artılarından daha " fada 
bir arfa, göstermesinin doğuracağı tehliMer 
de ™Âr . Bu s*eple, sürekli fiyat artışların
dan doâ-an bu tazyiki yumuşatmaya mecburuz. 
Aksi halde, kısmen talebin yükselmemden ka
rnen de bünyeden d o W v e müzmin bir hal al
mış bulunan gizli enflâsyon birdenbire dört 
nal halde (enflâsyon) haline gelebilir Bütçe 
açığının arz ettiği' tehlike bu bakımdan büyük
tür 

Muhterem arkadaşlar; 
Para ve kredi konusuna temas etmek isti

yorum : 
Î9S9 p a r a m ı Ue UM, edilmiş olan kredi 

.politikasını benimsiyoruz. Programa göre, bu 
politikanın temel ilkesi {Ekonominin gerçek 
krafi talebinin, plânın gelişmeyi sağlıyaoak yön
de ve ölçüde, ekonomik faiz fiyatiyle karşılan
masıdır),' demiştir. 

Bu ilkelere uygun bir surette yürütülecek 
kredi politikasından olumlu sonuçlar almamız 
mümkündür. 
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Sayın Maliye Bakanının da biraz evvel işa
ret ettikleri gibi, gerek para arzı ve gerekse 
kredilerin genişlemesinde emisyon, bu yıl ikinci 
plânda kalmıştır. Para arzının.genişlemesini, 
kredilerin, kredi hacminin genilmesinde de, 
mevduatın rolü önemli olmuştur. 

Tedavüldeki para miktarında, küçük bir ar
tış olmasına karşılık, banka kredilerinde önemli 
gelişme kaydolunmusrur. 1967 sonunda 23 mü-
yarl i ra olan toplam kredi, Ekim 1968 de 26 
milyara yükselmiştir. 

Mevduat hacmi da 1968 yılı başında 21 mil
yardan Ekim 1968 de 23 milyar liraya ulaş
mıştır. 

'Ancak, mevduat ve kredi hacmındaM bu 
olumlu gelişmelere rağmen, kredi konusundaki 
şikâyetler eksilmemiş, gün geçtikçe büyümüş
tür. Kredilere ilişkin bu şikâyetleri, üç grupta 
toplıyabilMz : " 

Kredi yetersizdir; kredi dağılışı iyi değildir; 
kredi pahakdır. 

Bu şikâyetler bir ölçüde haklı şikâyetlerdir. 
Gerçekten son beş yılda, kredi hacnunda, yüz-
de yüzün üstünde bir artış sağlanımş olmasına 
rağmen süratle büyüyen ihtiyaçlar karşısında 
kredi yetersiz kalmıştır. Ekonomide ve is hac-
mındaki büyüme, krediye olan ihtiyacı * daha 
büyük ölçüde artırmaktadır. 

Tarım kredisi evvelce bir istihlâk ve ihti-
yaç kredisi mahiyetinde idi. Tarım usullerin-
de gelişmeler, mahsûl çeşitlerinin çoğalması, ta
rımın makinalaşmaya başlaması bu alanda is
tihsal kredisi ihtiyacım doğurmuştur. Aynı ge
lişmeleri sanayi ve turizm, alanlarında da gö
rüyoruz. 

Kredinin, ihtiyaçları karşılıyamamasının, 
diğer bir sebebi de, 'kredinin sektörler arasın
da iyi dağılamamasından doğmaktadır. 

Sınai sektöre açılan krediler, toplam kredi
nin % 25 ini henüz yeni bulmuştur. 

Kredinin, sektörler ve bölgeler arasında iyi 
dağıtılmaması ayrıca, kredinin iktisadi fayda
sını da, azaltmaktadır. Bir müddetten beri kre
dinin bilhassa üretgen alanlara kaydırılması 
için gayret harcandığını söylemek isterim. Kal
kınma plânında uygulama programında üretim 
sektörlerinin krediden daha fazla hisse almala-
nnı sağlamak üzere, çeşitli tedbirler öngörül
müştür Selektif kredi "için Merkez Bankasında 
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bir fon kurulmuştur. Bu tedbirlerin eksiksiz 
olarak uygulanması hiç şüphesiz, kredi sahasın
da ferahlık yaratabilecektir. Artan yatırım 
kredisi ihtiyacını karşılamak üzere de kalkın
ma bankaları kurulması yine bu alanda fay
dalı bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Zirai kredi hacmi da 5 yılda üç kat artmış

tır. Ama buna rağmen zirai kredi henüz ihtiya
ca cevap vermekten uzaktır. Zirai kredi hacmi
nin artış göstermesine karşılık ezcümle bu kre
dilerden faydalanan işletme sayısı sabit kal
mıştır, 

Tarım işletmelerinin % 40 ı henüz zirai kre
di imkânlarından faydalanamamaktadır. Biraz 
önce işaret ettiğimiz gibi, tarım kredisinin bü
yük bir kısmı henüz bir istihlâk kredisi, kıs
men donmuş bir ihtiyaç kredisi halinde kulla
nılmaktadır. Ayrıca tarım kredisinin tevziinde 
yer yer partizanlığın da rol oynadığı görülmek
tedir. 

Halk Bankası eliyle esnaf ve sanatkârları
mıza dağıtılan kredinin, hacım olarak, son yıl
larda artmakta olmasını sevinçle karşılıyoruz. 
Gerçekten, birinci plân devresi başında, 183 
milyon liradan ibaret olan bu krediler, 1968 
yılı sonunda 786 milyon liraya yükselmiştir. 
Ancak, esnafımızın sayısı göz önüne getirilin
ce bu miktarın da, ihtiyaç karsısında çok kü
çük kaldığı görülür. ' •* ' 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kredi, her şeyden evvel bir kaynak mese-

esidir. Bu sebeple, kredi işinin düzenlenmesine 
kaynakdan başlanmak lâzım geliyor. Memleketi
mizde tasarruf eğilimi artma yolundadır. Bu
nu memnuniyetle kaydetmek lâzımdır. Ancak, 
mevduata verilen faiz, bu tasarrufların tama
men banka sistemine girmesine mâni olmakta
dır. ilk kademede, mevduata ödenen faizin, eko
nomik faiz niteliğine kavuşmasını sağlıyacak 
tedbirler almak lâzımdır. 

Bu arada, hem tasarrufları teşvik etmek ve 
hem de bunların doğrudan doğruya, yatırım 
ve işletme kredisi şeklinde, daha kolaylıkla ve 
ehemmiyetle kullanılmalarım sağlamak üzere 
sermaye piyasasının tanziminin çok âcil bir ih
tiyaç haline gelmiş olduğunu arz etmeliyim. 

Muhterem arkadaşlar, dış iktisadi münase
betlere gelince: 

Birinci plân döneminde dış ticaret alanında 
başlamış olan olumlu, gelişmeler, çeşitli sebep
lerle, son iki yılda hızını kaybetmiştir. İtha
lât ihtiyacının büyümesine, karşılık, ihracattaki 
gelişmeler durmuş, dış ticaret dengesi ve dış 
ödemeler dengesi açıkları büyümüş, ödeme güç
lükleri artmıştır. , • 

Gerçekten, uzun yıllar 300 - 350 milyon do
lar etrafında seyreden ihracatımız, birinci plân 
döneminde plân hedeflerini aşarak, 1962 yılın
da 381 milyondan 1964 yılında, 411 milyona, 
1967 yılında 523 milyona" yükseldikten sonra 
1968 yılında 510 milyonda ka lmd i r . 

ihracatın bir yıl öncesine göre artış yüzde 
leri: 1964 te % 11,6 1965 te % 11,7, 1966 da 
% 5,8, 1967 de %6,6, 1968 yılında ise, nakıs 
% 2,5 oranında bir gerileme kaydetmiştir. 

Görüldüğü ffibi, yıllık ihracat ar tm, Birinci 
PBn dönelinin ilk yıllarında millî gelir artışı
n a üstünde seyrederken, son'..yıılarda' bunun 
«velinde kriı ıaya bağlamıştır, 19G9'da ise bir 
yıl öncesine göre gerileme kaydetmiştir. 7 ' 

Muhterem a r k a d a ş l a r a ticaret konusunda 
•îir diğer noktaya daha iıaret etmek istiyorum. 

ikinci -Kananına- PEnnmz, plân .döneminde 
i t h a l i m "yılda ortalama % 7,4 ü oranında, ihra-, 
catm" i s e , % 7,2 oranında artacağım- kabul et-
-nişti. Halbuki t>lânm ilk yılında, ithalât bu 
oranm çok •üstünde ve % 15 oranında bir-artış 
seyri göstermiştir. - ' 

Büyük hedeflerimizden birinin, ekonomimi
zin yardıma muhtacoimadan yeterli bir gelişme 
hızı devam ettirebilecek bir duruma gelmesidir. 
İh ? a l - m ı ^ 3cteıli ne <*Yr e - m ^ ı ha-
^ .e, *.' hodcî- v? — w ^ b «Wl*ebiz zv-nk-n 

•' - „ ı , n G 7 ^ T -> r P - v - o n . h^ ,^e*-
* ı t i Ar 5' Ar n c < ^ > ^ - i îh nn ol-

- ^ \ 2vl^? y.IT"° çıtaya c l n r r -
' C ^ « - - o _ 3 , 1^5 y ı l ı n a ^ a dahi, 
T . r k - r , r fıs kre iı ıh ^ ı d e - n e-lccektir 
r »c t.— ^ 1 - 3 ( \ a p w - , I c«'i temininde 
de JO ukh I " ~ <<« ~ n ^ P * om 1 krentie. 
- buyuk azalma olmuştur. Bu durumda, 

W i a n — „ z .8 ^ n i v ^ ' zın L a r ^ ? UeLinı kar
şılamak için gerekli kredileri daha pahalıya 
almak mecbur.veti g ^ c ı d d î l i r durum ile kar
şı karşıya gelmemiz ihtimali belirmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
ihracatımız genel olarak zirai mahsullere da-

yanmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatım* artış 
ta oldukça yavaşta-. Maden kaynaklanma, 
gereği gibi' değerlendirilmediği için ihracatımız 
içinde maden ürünlerinin yeri önemsiz kalmak
tadır. Kallmıma Plânmızda ve uygulama pro
gramlarında bu bünyenin değiştirilmesi ve ihra
catın süratle geliştailmesi için çeşitli tedbir
ler düşünülmüş ve uygulama alanına konulmuş
tur. Ayrıca uyarmalar üzerine, Hükümetçe ye
ni teşvik tedbirleri alınmasına başlanmıştır. 

İhraç mallarının maliyetlerinin düşürülmesi, 
fiyat istikrarı sağlanması, yeni pazarlar bulun
ması, nakliyat kolaylıkları temini gibi klâsik 
tedbirler yanmda, sınai mamullere vergi iadesi 
yoliyle ihraç gücü kazandırılması, kredi kolay
lıları , ihracat sigortası gibi pahalı tedbirlere de 
başvurulmaktadır. 

Ancak, son gelişmeler, bütün bu tedbirlerin 
ihracatı geliştirmeye yeterli olmadığım ortaya 
koymuştur. Dış ticaret açığımızın azaltılması 
için daha cesur ve köklü tedbirlere ihtiyacoldu-
ğu anlamaktadır. Bir devalüasyona gidilme
sini bu hususta yeterli ve yararlı bir tedbir ola
rak görmüyoruz Her şeyden evvel ithalât ihti
yacım kamçılayan asm istihlâk eğilimini fren
lemek lâzımdır, ithalât ihtiyacını artıracak dış 
ödeme dengemizi daha da bozacak olan yanlış 
davranışlardan kaçınmamız lâzımcto. Sanayiimizi 
geniş ölçüde ihracata yöneltmeliyiz. Sanayiimi
zin, 'irahcata dönük olmayışı, karşılaştığımız 
müşküllerin sebeplerinin başında yer almakta
dır.' 

Muhterem arkadaşlar, milletçe işlediğimiz 
bir hata vardır. Türkiye'de, ihracata dönük sa
nayiden evvel, ithalât ikamesi sanayime önem 
verilmiştir. Bu sanayi ise yeni ithalât ihtiyacı 
doğurmuştur, bugün çektiğimiz sıkıntıların ba
şında gelmektedir. " 

Muhterem arkadaşar, ihraç mallarımıza, ih
raç gücü kazandırmak için bâzı mallarımız için 
ayn döviz kurları uygulanabilir kanaatindeyiz. 
Şeker gibi, maliyeti yüksek olan sanayi mamul
leri ile kaçak olarak yurt dışına çıkan canlı 
hayvan ve benzeri maddeler için ayrı döviz kuru 
uygulanmak suretiyle bunlara ihraç gücü kazan
dırılması hem ekonomik balamdan ve hem de 
sosyal bakımdan da faydalı olacakta. 
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ihraç maddelerimizde maliyet artışları, vergi 
iadesi yoliyle teşvikin etkisini, geniş ölçüde, 
azaltmaktadır. Son birbuçuk yıl içinde, vergi 
iadesi, ortalama olarak bir kat artırılmış oldu
ğu halde ihracat artmamışta. 

ihracatı artırmak, görüldüğü gibi, çok yönlü 
ve çeşitli tedbir istiyen çok çetin bir iştir. Çe
şitli tedbirler yanında, çeşitli daire ve bakaıdık-
lar arasında dağılmış bulunan yetkileri ve pe-
raketnde çabaları ahenkli bir hale getirmek lâ-
zmıdır. Güven Partisi bu amaçla, ihracat işini 
bütün cepheleriyle, en dinamik şekilde, ele ala
cak bir «Dış Ticaret Bakanlığa kurulmasını 
teklif etmiştir. 

isçi dövizleri : 
Yurt dışında çalışmakta olan işçilerimizin ge

tirdikleri dövizler, ödeme dengemizin mühim 
bir unsurunu teşikl etmektedir. Birinci Kalkın
ma Plânının hazırlanması sırasında dikkati çek
memiş olan bu kaynak, 1964 te yürürlüğe konan 
kanunla mevduata farklı bir faiz oranı uygu-
lanmasmdan sonra, süratli bir gelişme kaydet-
miş ve 1966 yılında 115 milyon dolara yüksel
miştir. 

Gelişme bu suretle devam ederken, işçi dö
vizlerinin 1967 yılında birden bire 93 milyona 
düşmesi endişe yaratmışta. 1968 yılında yeni
den bir artma kaydedilmişse de bu artış endi-
şeleri henüz ortadan kaldırmamıştır. 

Yurt dışında çalışan isçi sayısmın artmasına 
karşüık, yurda giren dövk gelirindeki azalma-
nm bu sebeple gerçek sebepleri üzerinde dur
mak lâzımdır. Bu fark, tahmin olduğu gibi 
Türk parasmın serbest kur'u ile işçi dövizlerine 
uygulanan kur arasmdaki marstan doğuyorsa, 
bunu telâfi edecek tedbirlerin "süratle alınması 
gerekiyor. Güven Partisi, bu dövizlerin her hal
de gerçek değeri üzerinden satınalınmasma ta
raftardır. 

Muhterem arkadaşlar, Turizm konusunda, 
parti olarak desteklediğimiz kur değişikliğine 
rağmen, umulan ölçüde gelir sağlanamamışta. 
1968 Ocak - Ağustos devresinde, 1967 yılının ay
nı devresine nazaran 6,5 milyon dolarlık bir ar
tış gerçekleşmiş. Dış seyahat dengesindeki ar
tış ise,bu »anda da olmamış. Geçen ydm 
Ocak - Ağustos devresinde aleyhteki nakıs 11,8 
lira farka karşılık bu yılın aynı devresinde bu 
fark nakıs 9,3 milyonluk bir fark hâsıl olmuş-
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tur. İlerleme sadece 2,5 milyon dolardan ibaret
tir. Bu durumda yü sonunda, plân hedefi olan 
(eksi) 2 milyon rakamına ulaşabileceğimiz 
dahi şüpheli görülmektedir. O seyahatlarımısm, 
bilhassa israfil resmî seyahatlerin turist dövizin
de bir miktar artmış olmasına rağmen, di, seya
hat dengesinde hissedilir bir düzelme sağlanma
sına imkân vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, dış krediye gelince; 
Dış kredi ve yabanc sermaye konularındaki 

prensiplerle ilgili görüşlerimizi İkinci Kalkın
ma Plânı ve geçen yılın bütçe müzakerelerinde 
arz etmiştik. 

Güven Partisi, memleket kalınmasında baş
lıca gayretlerin mili kaynaklara dayanması ge
rektiğine inanmaktadır. Kalkınmamızın, kay
nak bakımından, dışa bağlı kalmasını mahzur
lu görüyoruz, ihacatımızın, ihracat gelirimizin 
süratle artırılması ve sanayimizin ihracata dö
nük bir hale getirilmesi üzerinde ısrarla durma
m ı n sebebi de budur. 

Ancak, bunun kısa bir dönem içinde gerçek
leşeceği ümidinde de değiliz. Türk ekonomisi, 
bu bakımdan yeterli bir hale gelinceye kadar dış 
krediden faydalanmak zorundayız. Bu konuda 
üzerinde önemle durduğumuz cihet, bu kredile
rin kalkınma şartlarını haiz olmasıdır. Kanan
ına için ahnao'ak kredilerin düşük faizli usun 
vadeli olması lâzımdır. Ekonomimizin, mümkün 
olan süratle, yardıma ihtiyaç duymıyacak bir 
yapıya kavuşup kavuşmaması, geniş ölçüde, bu 
kredilerin şartlarma bağlı bulunmaktadır. 

Uygun şarth kredi temini bakımından, bu
güne kadar iktisadi işbirliği ve Kalkmma TesM-
lâtmm bünyesinde kurulmuş olan Konsorsiyum, 
çok yararlı olmuştur. Ancak, Birleşik Amerika 
ve Konsorsiyum üyesi memleketlerin bir kıs
mında yardaların azaltılması eğiliminin baş 
göstermesi, Konsorsiyum çalışmalarım güçleştir-
meye başlamıştır. Bu sebeple 1969 dan' itiba
ren Türldye'nin dış finansman konusunda ciddî 
güçlüklerle karşılaşması muhtemeldir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da ilâve edelim 
M. Ancak, bu zorluklar bizi hiçbir suretle ağır 
şarth kredilere müracaata sevk etmemelidir. Zi
ra, bu türlü kredilerle kalkmma olamıyacağmı 
Türkiye acı tecrübeler sonunda öğrenmiştir. Bu 
türlü kredileri almamak ekonomimizin * ilerisi 
bakımından almaktan daha faydalıdır. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Dış borçlarımız tartışma konusu olmakta de

vam ediyor. 30 . 9 . 1968 tarihi itibariyle dış 
borcumuz 1,481 milyar dolan bulmuştur. Dış 
borcumuzda, bir yılda 152 milyon dolarlık bir 
artış olmuştur. 

1960 tan bu yana dış borclanmızdaki artış 
550 milyon dolara ulaşmıştır/ Dış borç konu
sunda, bugün için önemli gördüğümüz' cihet, 
önümüzdeki beş' yü içinde ödenecek müretteba
tın cok yüksek olmamdır. Gerekçede verilen bil
giye" göre 1969 yılında ödiyeceğimiz dış borç mü
rettebatı faizi Ûe birlikte'161 milyon dolâ/a ba
liğ olmaktadır. Bu miktar 1971 yılında 155 mil
yon dolar olacaktır. 

Bu durumda, alabileceğimiz kredilerin tama
mını dış borca tahsis etmek mecburiyetinde ka
lacağız. 

ihracat gelirimizin beklendi^ ölçüde anma
masından ithalât ihtiyacının büyümesinden do
ğan dış ödeme zorluklarına borç yükünün ge
tirdiği ağırlığın eklenmesi tedbiri bulunamadı
ğı takdirde bizi çözülmesi güç problemlerle kar
şı karşıya getirebilir. Bu itibarla dış ticaret 
konusunda olduğu gibi, d» fcorc konusunda cid
dî çaba harcamak önümüzdeki" yıllarda ödene
cek borçların bir kısmım ileriki'senelere yavü-
masım temin etmek lâzımdır. 

Ortak Pazar : 
Değerli arkadaşlarım; 
Ortak Pazar memleketleriyle, dikkatli ölçü

ler içinde yürütülecek işbirliğinden fayda gö
receğimize inanıyoruz. Ancak Türkiye'nin ik-
üsadi gelişme noktası ve dış ödemelerdeki güç
lükleri, ortak pazarla yapılmakta olan müzake
relerde, dikkatli olmamızı gerektirmededir. 
Anlaşma, hazırlık döneminden geçiş dönemine 
geçişte, Türkiye'ye geniş hareket serbestisi ta-
rakmıştır. Müzakerelerde, yerli sanayiimizin 
zarar görmesini önüyeoek şekilde, hareket ser-
bestmnzi muhafaza etmeyi sağlamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe, para kredi konularına ve dış iktisa

di ve malî ilişkilerimize bu suretle temas ettik-
ten sonra bâzı önemli sektörlerin problemleri
ni sıra ile gözden geçirmek istiyorum. 

Tarım : 
Birinci Beş Yılhk Plân döneminde tarım 

sektöründe gerçekleşen gelişme hm ortalama 

. — 
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yılda % 3,3 olmuştur. Entansif gelişmenin baş-
langıç döneminde sağlanmış olması bakımından 
bu sonuç önemli sayılmalıdır. 

Gerekten Türkiye, ekilebilir toprakların 
sınırına varmış bulunuyor. Ekilen arazi artık 
sabitleşme. Bundan sonra güc döneme gir-
mis. bulunuyoruz. Bundan sonra 'gelişme, tarım
da verimliliğin artırılması ile ve artırılması öl
çüsünde gerçekleşecektir. 
" Sulama, gübre, tohumluk, mücadele, teknik 
bilgi, kredi konuları bu sebeple tarımın ön 
plâna geçen meseleleri olmuştur. 

Zirai ürünlerin değerlendirilmesi de, tarımı
mızın dikkat ve alâka istiyen bir meselesi ha
lindedir. 

Partimizin bu konulara dair olan görüş ve 
tenkidlerini sözcü arkadaşlarımız bütçelerinde 
arz edeceklerdir. Burada, "bu konularla ilgili 
olarak günlük hale gelmiş birkaç meseleye te
mas etmekle yetineceğim. " 

Memleketimizde gübre tüketimi sevindirici 
bir şekilde artmaktadır. Her yıl artan ölçüde 
gübre kullanılmaktadır. Köylümüz, gübrenin 
faydasını gözüyle görüp inandıkça kullanılan 
gübre de artacaktır. Ancak, gübre'kullanma eği
timi yapılmadan, gübre dağıtılan yerlerde köy
lümüzün bunu yarı fiyatına elden çıkarmakta 
olduğu görülmektedir. Bu vaziyette olan yer-
lerde gübre dağıtımı bir nevi çok pahalı bir 
kredi dağıtımı şeklini almış bulunuyor. Ayrıca 
gübreyi ucuzlatacak tedbirlerin alınmasına da 
ihtiyaç görüyoruz. 

Tohumluk: 
iyi vasıflı tohum verime tesir eden başlıca 

unsurlardan biridir. Yeni tip tohumların dene-
melerinde müspet sonuçlar alınmış olmasından 
Güven Partisi Grupları' olarak sevine duyuyo
ruz. Ayrıca, 1969 yılında 400 bin ton'sertifika
lı tohumluk kullanılmasının sağlanmasına çalı
şılması da olumlu bir adımdır. Yeni tohumla
rın ve gübrenin ne şekilde kullanılacağının tek
nik yardım tarım teşkilâtımız tarafından tarla 
baonda öğretilmesine önem verilmesi lâzımgel-
diğini, bu arada zikretmek yerinde olacaktır. 

Zirai Mücadele : 
Tarım üretimimizde hastalık, hayrat, za

rarlı otlar ve benzerlerinin yaptığı olumsuz 
etki sebebiyle bunlara karşı mücadele hayati 
bir önem taşımaktadır. Yapılan bir tahmine 

- ! 
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göre, ancak 2,5 milyarhk bir zarar zirai mü
cadele ile önlenebilmektedir. Bu rakam ne öl
çüde bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu 
açAça gösteriyor. Buna karşı* zirai müca
dele teşkilâtımız, parasızlık ve vasıtasızlık se-
bebiyle vazifesini yeteri ölçüde yapamaz du
rumdadır. 

Hayvancılık : 
Milletçe beslenmemiz ve dış gelir bakımın

dan hayati önem taşıyan hayvancılık alanm-
da çok geri kaldığımız bir gerçektir. Hayvan 
ırkları bozulmuştur. Et ve süt verimi azdır. 
Hayvancılığımız' yıllara ihmaline uğramış
tır. Bu eğilimler devam ettiği takdirde, ihra
cat şöyle dursun, Türkiye ileride, ciddî bir et 
darlığı ile karşı karşıya gelebilecektir. Hay
vancılığı geliştirme konusunda ırk ıslahı, hay
van ve yemi' önplânda ele alınacak önemli 
meselelerdir. Bu" alanda, pazarlama konusu 
da çözüm bekliyen sorunların basında gelmek
tedir. - . . . : 

Muhterem arkadaşlarım, köylü ve çiftçileri-
mizin emeğinin ve ahn terinin değerlendirilme
si Güven Partisinin üzerinde ısrarla durduğu 
konulardan biridir, iktisadi yönü kadar sosval 
yönü ele olan bu flâva, Cumhuriyet hükümeÛe-
rinin gayretlerine rağmen, şümük olarak, sis
temli henüz birctoünu baHanama^ıtır. Bu 
yüzden; bu alanda hâlâ tereddüt kararikhk ve 
güvensizlik fcava* hâkimdir, fetiteal şarabile
rinde, her yönden feryatlar ve şikâyetler yük
selmesi bunu gösteriyor. ' 

Diğer yularda olduğu gibi, bu yıl hububat, 
pancar, üzüm, fındık, pamuk müstahsili köylü 
ve çiftçimiz bu bakımdan büyük güçlükler 
içine'girmişlerdir. 

Umumi fiyat seviyesindeki artışlar sebe
biyle tanm ürünlerimizin maliyetleri yüksel
dikçe, tanm ürünlerimizde değerlendirme de o 
ölçüde önem kazanmakta ve bu bakımdan işlo-
ne'cek hataların yarattığı güdükler ve sıkmtı-
lar da büyümektedir. ' ' 

Bâzı mahsullerde, ezcümle pamuk, fındık, 
üzüm gibi ürünlerde Hükümetin bu yıîki bece-
riksiz davranışları köylümüzü ve orta halli çiftr 
çimizi cidden "perişan etmiştir. Çok sayıda'pa-
muk müstahsili mahasulünü, tesbit edilen fiya
tın alfanda bir fiyatla, satmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 
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İhraç maddesi olan tarım ürünlerinde des
tekleme, sadece yüksek fiyat politikası uygu
lamasından da ibaret değildir. Bilhassa talep 
elestikiyeti yüksek olmıyan mahsullerimizin, 
milletlerarası fiyat seviyelerinin de göz önünde 
bulundurulmam bir zarurettir. Bu konuda, 
önemli olan, mahsûlün hasat sonundan evvel 
elden çıkarılmasına mâni olmak, fiyatlarda 
istikrar sağlamak, fiyatların maliyetlerinin altı
na düşmesine mâni olmakta. 

İkinci Kalkınma Plânınmda ve uyg-ulama 
programlarında, taban fiyatı esası üzerinde du
rulması ümit verici olmuştur. Ancak, uygula
ma da bu esaslara yeteri ölçüde uygulamakta 
olduğu da bir vakıadır. * 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk anayiin temel dâvalarından birisi, ma

liyettir. Maliyet yüksekliğini, sanayi mamulle-
mizin ihraç imkânlarım »yıflamaktadır. Geçen 
yıl % 20, bâzı hallerde % 40 oranında vergi 
iadesi yapılmış olmasına rağmen sanayi ürün-
lerlne yeteri kadar ihraç gücü kazandır ı lma
mış olmasının nedeni budıfr. 

Maliyet yüksekliğini ve maliye artışlarını 
belli bir iki faktöre bağlanamaz. Bunda çe
şitli tesirlerin payı vardır. Sanayimizin gelişi 
güzel kurulmuş olması, küçük vs dağınık iş
letmeler halinde bulunması, işletmelerin düşük 
kapasite ile çalışmaları, hammadde makina've 
malzemenin pahalıya tedarik edilmesi, pahalı 
kredi kullanılması bu etkiler arasındadır. 

Sanayi alanında dikkati çeken diğer bir 
nokta sanayimizin daha çok, * içe dönük oluşu
dur. Biraz önce işaret ettiğim gibi, sanayi
miz, daha çok ithalât ikâmesi önplâna alına
rak kurulmuştur. Bu hal tüketimi kamçılıya-
rak tasarruf ve yatırım gücünü azaltitığı gibi, 
dış ödeme güçlükledine,memleket ekonomisi
nin uzunca L devre için dış yardıma muhtaç 
bir halde kalmasına da 'sebebolmaktadır. 

Ancak hastalık, ne de olsa nihayet anlaşıl
mış bulunmaktadır, ihracatla anamadde sana
yiine, hammaddesi memlekette yetişen sanayie, 
zirai maddelere dayanan sanayie, 'makina sa
nayiine öncelik vererek bu bünyeyi suretle 
değiştirmek durumundayız. 

Yıllık programlarda bu istikâmette teşvik 
tedbirleri mevcudolmakla beraber, bunun'ya-
nında tüketimi teşvik edecek sanayi için da 
teşvik tedbirleri konmuştur. Uygulama' prog-
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ramlarımız, bu bakımdan, tutarlı görünme
mektedir. Montaj sanayiinin alabildiğine teşvik 
görmesini hatalı politikaya örnek olarak z.kre-
debiliriz. 

Sanayimizin muhtacolduğu ucuz yatırım ve 
işleme kredileri de yeteri ölçüde karşılanmak
tan henüz uzkiır. özel sektör' y u t u m bankası
nın kanılma» bu alanda büyük bir boşluğu 
kısmen dolduracaktır. Sermaye piyasasının dü
zenlenmesi işi gecikmektedir. 

İşçi dâvalarına gelince, 
Muhterem arkadaşlar, 
Güven Partisi, iscl haklarının ve sosyal hak-

ların geliştirilmc-smi," sosyal adalet içinde kal
kınmanın temel unsurlarından biri olarak gör
mektedir. 

Türk işçisi vatanseverdir. Hür, demokra
tik rejime bağlıdır. Hak ve vazifelerini daima 

'• bilmiştir. 
Hürriyet düşmanları Türk işçisini maksat

larına hiçbir zaman alet edememişlerdir ve ede-
miyeceklerdir. 

Türkiye'de işçi hakları, sosyal haklar kavga 
: ile elde olunmamıştır. Bunlar millî dayanış

manın, adalet duygusunun, sevgi ve saygısının 
' mahmulûdür. Avra yoldan, isçilerimizin hür

riyei ve hukuk düzeni içinde bulunan demokra
tik memleketlerde sağlanmış olan bütün hak
lara sahibolacaklarma şüphe yoktur. 

Güven Partisi işçilerimizin haklı isteklerini 
destekleme kararındadır. 

Tarım iğcilerinin sosyal güvenliği meselesi 
de, artık halledilmelidir. İsçilerimize koopera
tifler ve ferdî kredi yoKyto'mesken kredisi ve
rilmesi, sosyal sigortalardan işçi çocuklarına 
eğitim ^ r s l a n verilmesini Güven Partisi ola
rak destekliyoruz. 

Muhterem arka-iadav™, 
Güven Partisi, hür demokratik rejimin 

inançlı .savunurları olan osmaf vo ^aratkta-
larımuın refah içinde olmalmnı, sosyal yapı-
mm tehlikelere karsı dayanıklı hale' getirece
ğine inanmaktadır. " Efflrf ve sanatkârlarımız 
demokratik düzenin, teebbüs hürriyetinin, 
meşru kazanan, mülkiyet şhakkron ve ahn te
rinin şerefli komyucularıdır. 

Partimiz, esnaf ve sanatkârları ilgilendiren 
temel dâvaların halledilmesinde yardımcı olma
yı vazife saymaktadır. 
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Esnaf ve sarkârlarımız hastalık, ihtiyar
lık, kaza, ölüm gibi hallerde sosyal güvenlik-
ten mahrumdurlar. Çalışamaz hale gelen esnaf 
için bir güvenlik sistemine ihtiyaç vardır. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın iş verimlerini 
artıracak sanayi sitelerinin kurulması yolunda
ki çalışmaların hızlandırmasını istiyoruz. 

Ustalık, çıraklık, kalfalık kanunu biran ev
vel çıkarılmalıdır. Esnaf ve sanattkârlann ya
nında yetişen çırakların işçi sayılmasından do
ğan hakanlıkları da süratle ortadan kaldırmak 
lazımdır. 

Eğitim ve gençlik sorunları : 
Güven Partisi eğitimin her kademesinde ah

lâki ve mânevi değerlere bağlı, hür ve demok-
r a A rejime inanmış, Anayasa dışı sapık dav
ranışlardan uzak, milliyetçi gençler yetişmesi
ni istemektedir. Eğitimde 'sayı i d a r , kabili
yetlere de önem verilmesini istyoruz. 

' Yine Türkiye'de, bütün gençler okuma ve 
yetişme bakımından yeterli imkân ve fırsata 
kavuşturulmalıdır. Okuma bir imtiyaz d e p , 
çalışan ve kabiliyeti olan her gencin hakkı ol
malıdır. 

Biz, millî eğitim meselelerine bu açılardan 
bakıyoruz. Plân müzakerelerinde köy çocukları 
için il ve ilçelerde orta dereceli okullara bağ
lı pansiyonlar açılmasını istedik. Orta dereceli 
okullarda parasız yatılı öğrenci sayısının artı-
nlmasını istedik. Geençlerin burs ve yurt ihti-
yacınm tam olarak karşılanması için (Yüksek 
öğretim Kredi ve Yurt") lar Kurumunun ser
mayesinin 1 milyara çıkarılmasını öngören bir 
kanun teklif ettik. Kitap ticaretine son veril
mek ucuz kitap sağlanması için ayrı bir ka-
nun teklifi yaptık. Bunların süratle kanunlaş
ması için T. B. M. M. nin sayın üyelerinden il
gi rica ediyoruz. 

Gençlik dâvaları ile uğraşmak, kanunsuz 
işgallere teşvik etmek ve gençlerin eline molo-
tof bombaları vermek değildir. Gençlerin iyi 
şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmak lâzım
dır. 

Gene bu vesileyle, çeşitli yollarla ortaya 
konmuş olan ve haklı olduklarına kanaat geti-
rilen meselelerin sürüncemede bırakılmıyarak, 
süratle çözüm yoluna bağlanması için gereken 
tedbirler vakit geçirilmeden alınmahdır. 

- • 
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Muhterem arkadaşlar, 
Güven Partisiı yüksek öğretim kurumlan-

nın bir kaç büyük merkezde toplanması yerine, 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayümasına ta
raftardır. Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Gü
ney, Karadeniz, Trakya bölgelerinde yeni kül
tür merkezleri gelişmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
BÖlgelerarası dengesizliği ortadan kaldır

mak, gerek birinci ve gerekse ikinci kalkınma 
plânımızın hedeflerindendir. 

Yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel 
bakımlarından geri kalmış ve süratle geliştiril-
mesi gereken bölgeleri mevcuttur. Doğu Ana
dolu, Güney - Doğu Anadolu bölgeleri ile Orta 
Anadolumuzun ve Karadeniz bâzı kesimleri 
bu durumda olan yurt köşeleridir. 

Fert basına millî gelir, eğitim imkânları, 
doktor sayîsı, sanayileşme derecesi, tarım tek
niği ve ulaştırma imkânları bakımından yur
dumuzun diğer bölgelerinden daha fakir du
rumda olan bu bölgeler üzerinde, zaman zaman. 
hükümetlerce önemle durulmuş ve bâzı tedbir
ler uygulanmasına çalışılmıştır. Ancak, bu ted-
birler dengesizliği ortadan kaldırma hususunda 
maalesef yeterli olmamıştır. 

1963 ten bu yana, gelişme farkı olduğu ka
bul edilen 22 ilimize Devletçe yapılan yatırım
ların artmış olması da ve dengesMiği ortadan 
kaldırmaya yeter bir seviyeye ulaşmamıştır. 
Kaldı ki, artmış olmasına rağmen, 1968 yılında 
programlanılan yatmmlar bile, dengesizliği 
ortadan kaldırmak şöyle dursun, bilâkis bölge
ler arasında yeni dengesizlikler yaratacak nite
liktedir. Plânlama Dairesince tesbit edildiğine 
göre, 1968 programı ile gelişmişlik farkı kabul 
edilen Doğu, Güney - Doğu ve'Orta Anadolu'
da bulunan 22 ilimizde cem'an 1,581 milyar ka
mu yatırımı yapılacaktır Bu miktar 1968 yı
lındaki kamu; yatırımlarının % 15,4 üne teka
bül etmektedir Halbuki sayılan iller Türkiye
lim saha itibarivle üctebM ^msnâindedir 
T iltode v l ™ n ü f û s T Ü r k i v e S s u m m 
7 2 4 İ M tesk^edivo; 196^ v^unda ™ T 
L m Z kamu ™Z^zn MTZZÎ Z. 
I H S Z S T C S k ü d e n l i z T u î L u ol 
Z ? X m u h a f a z ! ^ i c t a S n ü Z ora" 
™ f îZ T a z T t f o l n m d a vatınm vaTl" 
T ! , ZZKJ HalbukT^^mlan > « a r 
^ I T t e T i b a r e t t o t o L t o Bu^ölçMekTte 
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yatınmın arz ettiğim sebeplerle dengesizliği kal-
dırması söyle dursun bilâkis artıracak nitelik
tedir. ' 

Sayın Başbakan, geçen Sonbaharda, 1969 büt
çesinde, gelişmeye muhtaç illerimiz için daha 
fazla ödenek ayrılacağını bü- demeçle beyan et-
mişlerdi. Bütçede maalesef izlerini göremedik. 
Sayın Başbakan cesur konuşmalar yapar. An
cak, icraatında aynı cesareti maalesef gösterme
mektedir. (G. P. sıralarından bravo sesleri) bu 
sebeple gelişmeye muhtaç bölgeler için yaptığı 
vaitlerin ve söylediği sözlerin havada kalma
sından haklı olarak endişe ediyoruz. 

Devletin dengesizliği kaldırmak için bu böl
gelere öncelikle hizmetler götürmesi ve kamu 
yatırım yapması lâzımdır. Bunun yanında, özel 
teşebbüsün de buralarda tesisler kurmasına, ya
tırımlar yapmasına ve bu suretle yeni is ve ça-
hsma alanları açılmasına, Devletin yarİmcı ve 
teşvikçi olması lâzımdır. Kalkmma Plânına, 
vergi muafiyeti ile teşvik fonundan verilecek 
kredilere uygulanacak faiz oranının düşük tu
tulması için, konan tedbirler, bu bakımdan ye-
teri kadar teşvik tedbiri mahiyetinde değildir. 
Cesur tedbirlere ihtiyaç vardır. Güven Partisi 
Grupları, bölgelerarası dengesizliğin ortadan 
kaldırılmasını, hem sosyal adalet ve hem de 
yurt bütünlüğü bakımından zaruri görmektedir 
Bu amaçla, münhasıran bû bölgelerde kurula
cak teşebbüslere yatırım ve işletme kredisi sağ
lamakla görevli bir «Kalkınma Bankası» kurul
masını öngören bir kanun teklifi vermiştir. Ar
kadaşlarımın, bu teklifimizi de desteMiyecek-
lerMümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Devlet Personel Kanununun malî hükümle
rinin, 1969 yılında da geri bırakılmasının, bütçe 
kanununun bir maddesi üe teklif edilmiş olması, 
hayâl kmkhğma sebebolmuştur. 

iktidarm ilk konuda, açık bir surette taah
hüde girmiş olan A. P. iktidarı, bir iktidar dö
nemini bu taahhüdünü yerine getiremeden, ta
mamlamak üzeredir. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin uy-
gulanamamasHun mazereti olarak ileri sürülen 
sebepler, başlangıçta, bir dereceye kadar yerinde 
görülebilirdi. Ancak, iktidar, yeni hazırlıklar 
içinde yeter bir zaman olan üç tam yılı bu alanda 
kararsızlık ve bocalama içinde geçirmiştir. Ar-
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tık, bu konuda ciddî bir adım atacak vaziyette 
de değildir. 

Gene, memurlara verilen % 15 avans hakkın
dan Kamu iktisadi Teşebbüsleri personelinin 
mahrum bırakılmış olmasını da, büyük bir hak-
sızlık olarak görüyoruz. Ergeç, bunun telâfi 
edileceğini ümidediyoruz. 

Emeklilik rejiminde eşitlik sağlıyan Kanun 
değişikliğini takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de çözüm bek
liyen önemli sorunlarımız üzerinde durmak isti
yorum. 

Gerek kalkmma plânımızın yürütülmesi, ge
rekse Devlet idaresinin daha yararlı bir hale 
getirilmesi konularında, yıllardır, çözüm bekli-
yen çok önemli meselelerimiz vardır. Bunların 
büyük bir kısmı, bugünkü iktidar tarafından 
da benimsenme, Hükümet programında, bütçe 
gerekçelerinde süratle gerçekleştirilecek işler 
olarak gösterilmiştir. Ayrıca, kalkmma plâmn-
da ve uygulama programlarında çeşitli ted
birler arasında, bunlara önemli yerler verilmiş
tir. 

idarenin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ye
niden düzenlenmesi, vergi ıslatetı, vergi idare-
sinin ve kontrol teşkilâtının kuvvetlendirilmesi, 
sermaye piyasasının kurulması, Devlet harcama
larına ait usullerin, ihale işlerimn, mahallî ida
relerin vergi sisteminin ıslahı, yüksek öğretim 
gençliğine ait meseleler gibi birbirinden önemli 
sorunlarımız vardır. Bunların bir kısmına ait 
kanun tasanları Millet Meclisine kadar gel
miştir. Ancak, dönem sonuna kadar, pek azı 
kanunlaşma şansına sahibolacaktır. Hükümet, ta
sarıları Meclise verdikten sonra vazifesinin bit
tiği anlayışındadır. Kanaatimizce bu çok yan
lış bir anlayışın-. Parlömanter idarelerde Hükü
metler, adım admı teklif ve tasarılarını kova
lamak ve gerektiiH zaman bunlann öncelik ve 
ve^üMe m ü L t a S edTes iTSTmekhakk in i 

s l h S r T ^ v a z S l ^ v e ^ r ^ t ü ^ s 
o î a n t e Hükümete t a ^ a r n Z l İ n u X s T a 
mZZ 1 3 Ü U 1 U L T 1 ^ X J T u r n e s i 

I ravTsesUr iV K a l i M A P h e ^ Z T 
r d T c o ^ u t o d ^ B u \ t a r ü a ™ ~ Z l 
kln^Ssmamasmdln H a Z S r S T 
k r ^ d e S e 3 m T v k ^ o l a „ t o W a n ^ e c 
U s ^ r u t t a ^ T s o r ^ S n ^ t o t o 
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Türkiye kalkınması, ekonomimizin gelişmesi, 
vatandaşların refaha ulaştırılması için çeşitli 
alanlarda koklu ıslahat tedbirlerine ihtiyaç var
dır. . (Hani o'günler sesleri) Türk milletine 
Türkiye'ye hizmet edecek iktidarlar bunları ger
çekleştirmeye mecburdur. isleri oluruna ve ge
lişmesi tabiî tekamüle terk ederek, ilerlemeyi 
düşünmek büyük hata olur, A, P. iktidarının 
bıTeğilim ve tutumundan şikâyetçiyiz. Â. P. 
iktidarı, Türkiye'nin sorunlarına çözüm yolu 
bulmak ve bunları gerçekleştirmek gücünde 
olmadığını, üc yıllık iktidar" dönemindeki tu
tumu ile ortaya" koymuştur. İktidarı vetersizlik 
ve beceriksizlikle ittiham etmemişin " sebepleri 
bunlardı*-. (A. P. Hralarından bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar sözlerimi bitirmeden 
evvel, vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerinde de 
durmak istiyorum. 

Hükümet icraatının bütününe şâmil denet
leme yaparken, Türkiye'mizin bir ucundan öteki 
ucuna, vatandaşlarımızın şikâyet konusu yaptık
ları meselelerden bir kacmı, burada, dile getir
meyi Grupumuz vazife saymaktadır. 

Vatandaş, her yerde, * asayisizlikten, parti
zanlıktan şikâyetçidir. 

Vatandaş, resmî dairelerde işlerin, mahke
melerde dâvaların sürüncemede kalmasından şi
kâyetçidir, (Değru sesleri) 

Vatandaş, rüşvet, irtikap ve suiistimallerden 
şikâyetçidir. 

Vatandaş, trafik facialarından şikâyetçidir 
ve dert l idir . 

Vatandaş, kanun dışı taşkınlıklardan, imal
lerden tahriplerden mala, cana pervasızca teca
vüzlerden şikâyetçidir. 

Vatandaş rahatlıktan ve geçim güçlüğünün 
artmasından şikâyetçidir. 

Vatandaş, düzen yıkma heveslilerinin tahrik
lerinden şikâyetçidir. (G. P. sıralarından bra
vo sesleri) 

Vatandaş, kanun dışı şiddet hareketleri ve 
hür dikeni yıkma çabalarının müsamaha görme
sinden şikâyetçidir. (Ok P. sıralarından bravo 
sesleri)' 

Vatandaş kamın hâkimiyetinin sağlanmama
sından şikâyetçidir. 

Büyük milletimiz, huzur istemektedir. Büyük 
milletimiz güven istemektedir. Huzur ve güveni 
sağlamak üzere, demokratik hukuk devletine 
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I yaraşır şekilde kanunların tatbik edilmesini, ka
nunların hâkim kılınmasını istemektedir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, ' 

Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu 
konuşma'ile Güven Partisinin, bütçe tasarısı ve 
bütçe ile ilgili ekonomik, sosyal ve kültürel me
selelerimiz ve çeşitli memleket dâvaları hakkın
daki görüşlerini genel hatları ile arz etmiş bulu
n u y o r u m . 

Bütçe üzerindeki tenkidlerimizi yapıcı muha
lefet anlayışı ve görev duygusu içinde yapmış 
bulunuyoruz. 

Güven Partisi Grup sözcüleri, devam, edecek 
görüşmeler sırasında, hizmetlere ait bütçeler ve 
çeşitli memleket meseleleri üzerinde daha etraflı 
bir surette durmaya çalışacaklardır. 

Bütçenin tümü hakknıdaki .G-upumuzun son 
görüşünü müzakerelerin sonunda arz edeceğiz. 

Bütçenin, milletimiz ve memleketimiz için 
hayırlı,uğurlu olmasını diler, Cumhuriyet Sena
tosunun Sayın Başkanını ve üyelerini saygı ile 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Kaplan. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Tabiî Üye) - Sayın Başkan, değer
li senatörler, sayın bakanlar, grupum adına ya-
pacağım bütçe eleştirmesi, daha ziyade bütçe
nin içindeki rakamlar üzerinde durmaktan çok, 
ekonomimizin genel seyrini ihtiva edecek, hangi 
yolda gittiğimizi belirtecek bâzı belirgin eko
nomik göstergeleri dile getirecek ve sadece bu
günkü iktidarın d - i l hemen birçok iktidarla 
rm ve çeşitli zaman içinde çeşitli süreler ikti¬ 
darda bulunmuş olan kimselerin hattâ birçok 
münevverin Türk aydmm bu iste «ayını d a b e 
raberinde sürüklediği için meLlevi daha çok 
şu veya bu iktidar L s m d a n sen ben acundan 
d ^ i l içinde bulunduğumuz Merçekleri dile ™ 
tirerek 'arz e tmiyeça l f sad ım DoSnı veya yan 
L a-ördüimmÜT ki bimnk defa W ü n k ü ikti¬ 
d : / 7 İ 3 : ile h n M a ^ v a r , h ^ a / o l a o a k 

t ü r T b - ı T r W r i hh^rn Z ^ Z T ^ L ^ 

17JZIL ! r s ı zci,s,zrHî  
ye bunu t â j İ n e t n ^ ^ t o T n r T da yoTu 
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muzu daha iyi çizebilmek için tekliflerimizi 
yapmaya çalışacağız. Anaplânım bu olacaktır. 
Ama, sonunda bütün bütçe tatbikatlarında ge
lenek haline geldiği için bütçe iktidarın bir po
litik vasıtasıdır, tatbâuMır, görünüşüdür, eh
liyetidir. Bu bakımdan geçmiş yıl içinde « i d a 
rın tutumundan, ileride sakıncalı neticeler ve
rdbilecek bâzı tasımları dile getirip kendi gö
rüşlerimizi de buna ekliyeceğiz. " 

Sayın arkadaşlarım, konuşmanın ilk bölümü 
gayet kısa olarak bütçe üzerinde olacak, hemen 
plân ve programa geçeceğim, özellikle dikkati
ni* «ekmek isterim ki, benim konuşmalarımda 
verec'eğim bütün rakamlar, programdan n> ka
dar geri kaldık, plânda ne kadar geriledik ola
cak. Biliyorsunuz bütçe bir lâstik gibidir, iste
dik vakit açılır ve kapanabilir. Ama, plânlı 
devrenin özelliği şudur ki, plân bir hedef tâ
yin etmiştir. Bütçe o hedefe gitmek için kendi-
ne düşen payı ne'derece yerine getirebiliyor ne 
derece getiremiyor Plândan ne derece geri ka-
hyoruz Bizim konuşmamam esasını bu teşkil 
ediyor. Denk olabilü- birçok şeyler Plândan 
ayrılıp ayrılmaması meselesi daha.önce alın-
mTtır Budahi yetmez genel görüşe Nerede 
bulur duğumuz ve ne yapğımızı tesbit, ettikten 
sonra dünya içinde tamamen teoerrüdedildiği-
mize göre mü-rret kendi âleminde yaşıyan Ur 
milVı o l m a m ı z a göre dünya ekonomisin™ 
içerisine oturtturacağız , g id iLiz orada belli 
olacak Yarış nasıl cereyan ediyor yarısın ne 

M İ r üvZf™,!* b™^VTl etmek lazım. Yoksa bütçe açık verebilir açık 
su veya bu yolıa kapanabilip Bunların hep,ı 
mahzurlu tabii. Denk »İması, hattâ açık f nans-
man görüşüme göre pek muhım bir mesele de-
gıl. tyi yerlerde kullanılır o ayrı da sagam 
kaynaklara dayanması önemli bir tünel», onım 
üzerinde bir miktar duracağım. Tekrar edeyim, 
plân ye programdan ne dereceye ayrılıyor? Hat
tâ plan esas olmak üzere ne dereceye ayrılıyor¬ 
aykırılık gösteriyor hatakat, onu arz edece-
gım. 

Sayın arkadaşlarım, 1968 programı kamu 
kesimi gelir - gider dengesinde konsolide büt-
çe foin 21 515 milyonluk bir harcama hedefi ve 
yetmiven gelirlerden dolayı bunu gerçekleştir
mek içm de son durumu ile 1 180 milyon lira-
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hk bir ek finansmanı öngörmüştür. 20 712 mil
yon tahmin edilen gelir bütçesi, 1,5 milyar nok
sanı ile gerçekleştiğine göre 1968 de programla 
olan, dikkatinizi çekerim programla olan diyo
rum, 2 315 milyonluk farkın, yani kabaca açı
ğın.™ işlem gördüğü bizce önemli. Diğer ra
kamlar üzerinde durmuyorum, ödeme yapıl
mıştır, gider bütçesi harcamalarını yapmıştır, 
program bu hedefi verdi, bu hedefle arada 
farklar var, bu fark muhakkak kapatıldı, prog-
ramı geçti, son istikraza göre de bunu bir mik
tar geçti... Ne işlem görerek geçti, mühim 
olan o. 

Gelirlerin vergiler ve karşılıklı paralar kıs
mında 4,5 milyara yakın noksan tahsilat diğer 
kalemlerden kapatılmış ve 19,2 milyarla, 19 
milyardan biraz fazla'ile gelir sağlanmış olu-
yor. Teşkilât ödeneğin bir tasmını hamyama-
d.gma göre, mühim bir unsur, teşkilât ödene
ğin mühim bir tamı harcıyamadığma göre, 
teşkilât ödeneğin bir kısmını harcıyamıyor, 
program hedefinden kaç milyar geride kaim-
mistır? Şimdi kolay çıkmaz belki bu, ama Ma
liye Bakanlığı bütçe bölümlerine göre bâzı ter
tiplerle takibedebilir bunu. Ne kanaattedir? 
Program hedefinden, ödenmiyenler dâhil, hep-
sini tesbit edememiş olsa dahi kendinin verdiği 
bir rakam var; «Benim teşkilâtım yüzde 90 mı 
ödiyemiyor» diyor. Tamam. O halde biz soruyo
ruz. Program hedefinden ne kadar milyarhk 
geri kalınmıştır? Bu mühim bizim için. Çünkü 
olânlı devredeyiz. Mühim olan bütçeden ne ka
dar geri kalınmıştır değil. Program hedefinden 
ne kadar geri kalınmıştır? Program yıl içinde 
ek ödemeleri, cari harcamaları yüzde 7,5' ora
nında artırdığı belirtildiğine göre yatanı ve 
sermaye teşkili ve transfer hedeflerinden ne ka
dar miktar geri kalınmışto? Mümkünse, elimde 
şimdilik Miriler varsa Saym Maliye Bakam-
nm bunu kontrol etmemizVyardım edecek Bu 
konu üzerinde durulmasının sebebi şu: 1968 yılı 
Wn uzun vadeli borç yoluyle sağlanacak im
kânların da üstün bir acüda karşılaşmak ihti
malinden programın bahsetmesidir * Program 
böyle söylüyor; uzun vadeli imkânlarla da ka-
paLamıyacak bir borçla bir açıkla karşılaş-
m * ihtimali var diyor Program görüşü'Hü
kümet görüşü olduğuna göre simdi durum ne 
oluyor? Sayın Bakandan onu'soruyorum. Şim-
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diki durum program hedeflerine göre, teşkilâ
tın ödenemiyen payları da dahil, biz ne kadar 
geri k a k » ? Parasal geri kalma önemli olduğu 
gibi fiilen, fizik bakımından geri kalma, o şim
di çıkmaz, o daha ilerdeki hesaplarda çıkacak, 
bu önemli bir mesele. 

Şimdi 1969 bütçesine geçiyorum, 1968 yılı 
için söyliyeceklerim bunlar. Plân ve programa 
bağlı kalınmasının esas olduğu düşüncesiyle 
bütçeye bakışın hareket noktası arz ettiğim gibi 
daima plân ve program olacak. Bütçedeki 
1 200 milyonluk açığm, 600 milyonunun perso
nel ödeneği olarak kâğit üzerinde verilip alı
nan bir girdi - çıktı işlemine tabi tutulması 
şarttır? Bir kere' bunu öğrenmek istiyorum 
Önemli bir konu Muhasebei Umumiye Kanunu 
doğru öyle söylüyor Burada demek istiyorum 
ki, personel şisMnliğini biliyoruz yönetimi çok 
zor oluyor Genelgeler çıkartıyor' memur aldın 
atayacaksın veLyeceksin benîm emrim ot 
madan yapmıyaeaksın Ben diyorumki hazır 
bir fırsat değü midir?" Bütçe de bir kanundur 
O halde neden 600 milyonu bir girdi çıMİ 
işlemine tabi tutuyoruz? Bastan itibaren ko"y 
mıyahm Dolayısiyle personel'yönetiminde ikü 
dann daha kuvvetti bir kozu tadu^un veva 
bâzı mühim kadr i l» v a r T n l i c t a T u l ^ li 
raz ™ L a k s m YaS to*TwS™S H 
muslufu b l ^ kelevdi Z n * W Z& b7 
r X ^ r T tatl M r o l a 7 i h t t v a r k e n d i l i 
^ L r T m u v I Z e l e n d ^ m e Z X k d 7 - T 
S H e m T J r ^ X e s m e ^ ! S l i e r ^ ' 
M r f u - s ^ m İ M T ^ ^ 
m u t l l L X M o r t o n ™ ^ , f n r r ? Z ™ 
Hana 2 Z d ü ^ İ ^ T l t M ^ Z ^ T 
mek k a S e r İkmTi mühil T o k t a bu 

Değerli arkadaştan, bu 600 milyonu bu
yana bırakanın şimdi, bir program gelir tahmi
ni ortada var: 21 885 milyon diyor. Bir de bir 
bütçe gider rakamı var; 26 662 milyon, Bâzı 
ufak tefek farklar oldu. Bu arada hemen söyli-
ycyta M, Bütçe Komisyonunun o carilerden in
dirip yaptığı değişiklik gerçekte iyi bir deği
şiklik. Keşke mümkün olsa daha fazlasını yap
sa idi. Şahsan ben o değişikliğe taraftarım, cari 
bütçelerden böyle bazı radikal değüMMer yap
mak doğrudur. Daha büyük zaman olsa elde, 
daha büyük yapsa idi daha cok memnun olur
dum, açık görüşüm de bu. * 

Şimdi değerli arkadaşlar™, bu program ge
lir tahmini ile, bütçe gideri arasında 2177 mil
yonluk fark kalıyor. 0,600 milyonluk personel 
masrafım bir kenara itersek. Butaun 600 nülyo-
nunu ic istikrazla kamkyamğım diyor. Tamam, 
olabilir'. Geriye 1 577' milyon fark kalıyor. Ne-
ye göre? Programa göre. Mühim olan bence o. 
Şimdi yüzde yüz gelir kaynaMarmm gerçekle
şeceğini tahmin ederek, diyelim ki, bu 1 577 mil
yonu da yeni vergilerle harekete geçirttik Yeni 
vergiler bu kadar bir kaynak zorhyaoak ve prog
rama yetişmeye çalışacak. Ama, 1968 e kıyasen 
denebilir İd, tahsilat noksan olursa elbette M, 
bu 1 577 milyon kapanamıyacak vergi kaynak-
lariyle. O zaman acık finansmana, başka yollar
la, eğer tutturmaİ « y o r s a program hedefle-
rini, müracaat edecek, onu soracağım şimdi. 

Bütçe gerekçesi, program hedefine nazaran 
fazla ödenek koymanın önemfi bir sebebi oldu
ğundan bahsediyor. Bütçe gerekçesinde çünkü 
1 200 milyon açığım var' diyor, fartan v'ar di
yor, gelir - gider bütçesine* göre. 600 milyonu 
personel masrafı söyledik, gelir - gider, 600 mil
yonu da istikrazla, o personeli ben bir kenara 
bırakacağun, o girdi - çıktı işlemi. Demek M, 600 
milyonluk bir istikraz yapmak istiyor ve İr. faz
lamda şunun için koydun, diyor dikkatinizi çe
kerim; diyor M, teşkfflât kendisine verilen öde-
neği y ü J e 89 uvla harc'valbilivo- Bu « n t 
ö n e m l i sev Y ^ I h t v e X o ~ 89 tan 
m Wcw„r L l r a J T L S ^ T j ™ ^ e " 

ler S n ta S d r t r a n Î r f e T t o bu totoca 
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mesai sona ermelidir mutlaka, bu mühim. Teş
kilâtta bir p a t o m var. Zaten biliyoruz bunu. 
% 8 im harcamadığına göre teşkilât, bu yıl 
bütçeye, programdan 2 milyar kadar fazla tu
tarak bütçeyi programdan 27,5 milyar Ura cd-
varmda bulamak lazımdı. Bu önemli bir ra
mak. Böyle bağlamaydık, bunun % 8 ini teşki
lât harcıyamayınca ne olacak o zaman? Aşağı
ya düşecek 25 milyar 550 milyonla bağlanmış 
olan programdaki kamu harcama hedefleri tuta
cak. Halbuki biz 26 milyar G62 milyonla bağ
lamışız. Arada farklar kendfeini gösteriyor. 

Şimdi bunun nedenlerini de meydana cıkar-
dım. Bir de % 92 harcad ım değilse, gökçe 
nin verdiği rakamlara göre transferler şu ka
dar harcanıyor, ya t ımlar bu kadar harcanı
yor. Bu oranlardan gittim. Neticeyi söyliyeyim, 
Saym Bakanım en son konuşmada verdiği ra
kamlara dayanarak neticeyi söylüyorum, simdi. 
Demek ki, cariler 100 milyoh kadar fazlaya geli
yor. En son, bütün yapı ta hesaplardan sonra. 
Bu sene cariler, programa göre 100 milyon ka
dar bir fazlakfc gösteriyor, Bakanın verdiği ra
kamları da hesaba katarak yaptmı, son durum. 
Yatıranlar 310 milyon kadar bir gerileme gös
teriyor, transferler ise 415 milyon kadar bir ge
rileme göstermiştir. 

Şimdi, 1968 e kıyasla 19,2 milyar kadarda 
kaldı şimdi tahsilat, beM d * a biraz fark ede
cek. Bu esası akak 1969 un da 22 milyarla ken
disini gerçekleştirebffl^ğini kabul etmek lâzrnı 
basit bir orantıyla Halbuki program hedefi 
25 milyar 550 milyon. 22 milyar" olunca 3,5 mil
yar orada kalıyor, bir fark olarak. Demek isti
yorum ki şimdiye kadar söylediğim rakamlar, 
sağlam ge& kaynakları vaHkâr olursa tahmin 
«MUtakT gibi yüzde yüz gerçekleştirse idi. Bir 
de gercekleşemezse bu 4,5 5 milyara kadar gi
diyor-. İste açıkla kapanacak miktarlar falan ken
disini gösteriyor bundan sonra. 

Şimidi bu teşkilâtın % 90 mı ödeyip de on
dan sonra ödîyememesi meselesi gayet önemli 
bir mesele. Çünkü biz her sene programdan 
geri kalıyoruz da plândan da geri kalıyoruz. 
Bunu kesin bilelim. Birinci plân devrende de 
kaldık. İkinci plân devresinde de ilk diliminde 
kaldık, 1969 da da kalacağız, eğer şimdi bütçe bö
lümlerinde saym Bakam ileride teklifler getirir 
değiştirirse, açık bütçeyi kabul ederse burada şu 
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kadar aççıkla yapıyorum diye program hedefin
den teşkilâtı da zorlarız. Ancak böyle kalmayız, 
geri kalan kısmı bir tarafa bırakırsak hiç te-
reddüdetmeyin her sene bütçenin gider ve geli
rinde denklik, açıklık belki oluyor, o ayn me
sele de program hedefinden geri kalıyoruz, bu 
sene de geri kalacağız. Eğer yeni ödenekler 
getirilmezse. En azdan % 8-10 geri kalır. Bu 
açık. Dolayısiyla plândan da geri kalıyoruz. 

Şimdi saym Bakandan istirham ediyorum, 
bu % 10 ödiyememe; yani % 90 gerçekleştirme 
meselesi gerekçeye girdiğine memnunum. Bir 
derde parmak basmıştır. Böyle ise neden 600 
milyon lira fazla koydular. Programı miktarı 
25 milyardı, yuvarlak olarak söylüyorum 
öteki rakamlan'atıyorum. 25,5 milyardı neden 
bunu artırıp % 10 ile bütçeyi ona göre bağlama
dılar M, tam program hedefine varsınlar. Bu
nu istirham ediyorum. Yok bir deneme safhasın-
da bu iş ise, gerekçeye o zaman ben gider bütçesi
ne biraz fazla koydum porgarmdan fazla koydum, 
sebebi de tesHBt bu kadar ödiyemiyor diye söy
lememeleri İâzımdı. Çünkü koydukları miktar 
600 milyondur. Halbuki 2,5 milyar fazla koyma
ları l tam. Bu kısmı açıklarlarsa bir dâvayı be
raber halletmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada 1968 yık açık
ları hakkında programın görüşüne tekrar dik
kati çekmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki tat
bikat için mühim bu. Program kamu toplam har
camalarının 13 milyar 301 milyonu geçmemesini, 
cari harcamalar arta hızının plândan az tutulma
sını öngörüyor ve tahmin edilen açığın bu komis
yonun yaptığı ondan da iyi. Plân ve programa 
uygun. Cari harcamaların artış hızından mem
nun değil porgram. Kesin, diyor, bir taraftan. 
Plân da diyor bunu bir taraftan. Şimdi komis
yon bunu yapmak suretiyle iyi yapmıştır bir ba
lamdan ifade ediyor ve bununla da yetinmi-
yor özel tüketimin sınırlandırıldığı ve kamu 
harcamalar düşürülemediği takdirde enflâsyo-
nist bir açığın ortaya çıkması mümkündür gö-
riisünü Ueri sürüyor Bunu program ileri sürii-
yor Ve diyor M sonuç itibariyle 1969 yıhnda 
kamu harcamalarında özellikle, cari harcama
larda ve alt yapı yatırımlarında provam hedef
lerinin aşılmam J büyük bir önem taşımakta
dır Buna dikkati çetfyor program Şimdi ben 
de burada saym Baka:™ brr noktaya dikkatini 
çekerini Bâzı % 100 ü gecen gerçekleştirme-
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tarda, bahsediliyor. Söyleniyor, tamdan evvel 
İd, cenelor de söyledi. îlier Banka* yüzde şu 
kada: faslasiylc gerçekleşti. Arkadaşlar, bunlar 
hesapsız kitapsız devrede doğudur. Ama, he
saplı » a p l ı devrede çok yanlıştır. Fevkalâde 
yanlış bir noktadır. Yüzde yüzden fasla nasıl 
gerçekleştirirsiniz. Program var, denge kurmuş. 
Faz!, gelir kaynaihmz olmasa, tamam gerçek
leştirir. o saman. E, kamunun «Kr k a y n a c a 
bakıyorsunuz, kamunun noksan. Bu taraf fazla 
gerçekleştirmiş. Olmaz böyle şey. Program da i 
onun için diyor ki, tandan evvel ya^ğmız gibi I 
h a r e l i etmeyin. Çünkü kamu bütçesi* b i lhLa [ 
Devlet konsolide bütçesinin, yatırım kumdan 
ekseriye alt yapı lasımlandn- Ve d«*ati çeki¬ 
yor fazla ileriye rftmej*. t-nda diyor. Cari-
leı-d-; - t e . gitmeyi bnnda d W Bu d-m^r. | 
P -oreVro-^ hedeflerinden cok'geri kalmaca 
arkadaşımın yani'm a z d a n ' ^ 1 e yüz büt™ 
gelir kaynakİarı yüzde yüz ge rçeks in T e n £ 
dütsü, vergiler" vergi dm bilmem nesi W. «,«. 
yar şimdiden programdan geri Başka b-> he^p. 
sa Maüve B a l n ı aksini'5>vWn ' Provamdan 
bu kadar şu anda geriyiz' Gelir k a y n a k l a r a 
ne kadar g e r ç e k l e — ' programın o İ , - ' . r 
geri kalacağu.* *" " ~ *"~" 

Değe* arkadaşlarım, bu mesele üzerinde bu 
kadar duruyorum,' çünkü rakamla a r t* siz de 
doktan, sabahtan beri: Yani rakam ne sizin 
dinlemiyo tahammülünüz var, ne de artık ra
kamlar bir şey getirecek hale geldi. 1988 için 
biraz söyledim. 1969 için de son kesin kanaatten 
böylece ifade etmiş oldum. 

Şimdi bütçeden'sonra programa geçiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bunda mafcro hedeflerle 
kaynakla- harcamalar, yatının ve tasarruf 
dengesi üzerinde biraz duracağım. Pek az dura
cağım cok kırıtik noktalara dokunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 111 milyar 800 mil
yonla baHanmış gayrisâfi millî hâsıla böyle 
olacnk denmiş 1969 da, d» aett hariç tabiî, onun
la 113 milyara çıkıyor. Bu neye göre davanmış? 
1^68 in sabit ' f iya t la™ rtire.'Yalmı" pltola-
ma program burada ' ^ c k ç i bir sey yapmış 
onu arz etmek isterim ^Tutmuş va<,4lav,nV-
yatlarını 1968 bütçesinden % 35'fiyatbnndan 

% 3 5 v U n „ 1mallarında ^ f ^ b i r fiy»t-
la ger,ekleşti«ini ka>ul *^T * ^ * « % 
görüş 1969 u buna " g ö r e " X s « ş Keşke 

28 . 1 . 1989 O : 2 

hepsinde böyle bir şey yapsaydı, bu faydah idi. 
Ama bir zararı var. Plâncılar bunu bilir. Plân-
la programla yakından meşgul olanlar bilir. 
Ama bir araştırıcı için şimdi eğer bu kaydı 
bilmiyorsa rakamları karşılaştırdığı vakit 
farklan anlıyamaz, önemli bir nokta bu. Pek 
3T.SK1İi değil, ama, dikkate alınması lâzımge-
ler. bir nokta, araştırmacılar için. 

Değerli arkadaşlarım, her sey düzgün gi
derse gayri safi millî hâsıla 1969'da böyle ger
çekîeşebilir. Yine her şey düzgün giderse fert 
banna düşen gayri safi millî hâsıla da gerçek
leşebilir, Ona bir diyeceğimiz yok. Ama he-
nOn söyliyeyim ki, biraz evvel size şimdiden 
prerram hedefinden geri kaldığımızı' arz et
tim.: O halde bununla gerçekleşmez bu kolay 
kolav. fiyatlarda bir farklar olabilir. Ona gö
re cari rakamlarda ileriye geçilebilir. Ama 
sabit rakamlarda belkide bunun altına dü
şülebilir. % 7 kalkınma hızım tutturursak 1969 
da bu rakam gerçekleşir. Tutturamazsak elbet
te aşağı düşecektir. Fert basma gayri safi mil
li hâsıla da'gerçekleşir. Ama Sayın Bakandan 
bir şey soracağım. Özel tüketim' gerçekleşir mi 
acaba? Program plâna uygun olarak özel tü
ketimin % 2,5 artırılmasını öngörüyor. Özel 
, f l k s ^ M r refah alameti tabi l Ne fazla ileri¬ 
ye ritsin ne de olduğu yarde dursun. Şimdiye 
kadir çok defa öyle oldu. Çorbaya girecek ka-
-,.».!„ dolu dolu olmasından ziyade ya ortaya 
kadar oldu bâzılarının bana yaladığı kaşığı fi
lân böyle oluyor. Arzu ederiz özel tüketim bir 
miktar artsın Plân diyor ki, % 5,1 i geçmesin 
tornam tüketim geçmesin. O zamanda'tasar-
ruflar gecikecek. Fert başına olan özel tüke
tim ise % 2 5 artsın bu sene diyor. Ama niye 
göre yapıyor bunu? 1968 in sabit fiyatlarına 
göre Şimdi 1968 de fiyat artanı % 2,5 u geçer-
se özel tüketim gitti. % 3 olursa cepten baş-
lıyacak verme. % 4 olursa özel tüketim artımı 
diye ortada bir sey kalmıyacak, geriliyecektir. 
Bu rakam tam ' gerçekleri a k s a t t ı n ^ ka
naatime göre. Yanlışsa Sayın Bakan bunu 
ifade eder. Bu yanlış'benim kanaatime göre. 
x a r ^ s H r değerleme 1988 in fiyatları sabit 
oWsa 'vatandLnızır. özel tüketimi % 2.5 ar
tar Fiyatlar v,V~5 un üstüne P-ecerse gerileme 
o«nr bu gayet açık bir şey Bmaenaleyh ben 
bV özel' tüketimin "artma hesaplarında daha 
1 a t o bir yol taku.ih.unn tutulmasını dili-

http://taku.ih.unn
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yorum. Bir taraftan da özel tüketimin kompo-
zisyonu mühim. Özel tüketim refaha götüren 
bir yoldur, onun için artınlmasmı isteriz. Sa
nayi ürünleri artarsa basit tarımsal ürünle
rinden, işlenmiş tanmsal ürünlere geçerseniz. 
Elektrik üretimi artarsa fert basma özel tü
ketimin ar tmanda refah yolu batanımdan bir 
değer vardır. Ama 1967 de baktık ki, birçok 
yerlerde ilerde bâzı gerçekleşmeler olmakla be
raber makina imalât sanayiinde madencilik
te, elektrik üretiminde artma değil, daha bi
raz azalma, gerileme var. Eskiye nazaran de
ğil, gerçekleşme az yani, 1968 tahmin ediliyor 
ama, gerçekleşmediği için ben kesin konuşul
ması. taraftan değilim burada. 1968 de de bu 
makina imalât sanayii gibi, yani refahı artı
racak, ürün verecek olan kısımlar getiriliyor
sa özel tüketim artıyor deriz, ama artma yine 
somun olur, belki daha fazla düşer adam ba
sma yani mideyi hacim itibariyle dolduracak 
şeyler olur Refaha götüren tüketim artmaz 
Özel tüketim kompozisyonu bu balamdan da 
mühimdir Bilmem hepsi Sayın Maliye Baka
ranı iMlendirmiyor ama ücretlerle ilgili fi
yatlarla ilgili dolayısiyle vatandaşın midesi ile 
İMİ ve o taka çaıJ i yok tabu Devlet ista
tistik enstitüsünün yaptığı fiyat endeksleri 
tabiî bizim k? ,aD bakkal manav olan!,™ en 
d e M e r i T v r T I r ' İ ™ o X ^ T a T r d ! * 

Z m B a k a n Z L f l ^ L r t ^ Z l ^ Z 

1969, kesin teatini öğrtnmTk t s ^ m ' 

Değerli arkadaşlarım, programın makro he
deflerinden 22 milyar 495 milyonluk sabit ser
maye yatırımı plânın 1969 dilimine uygundur. 
Bununla beraber bunu sağlıyacak tasarruf
larda dikkati çekecek değişiklikler göze çarp
maktadır. Bu hususa ileride dokunmak üze
re simdi ödemeler dengesi ile ilgili rakamla
ra 'geçiyorum. Bu tasım üzerinde biraz fazla 
duracağım. Zira ekonominin dinanizmi, ger
çek yönü içe dönük ya da dışa bağlılığı, ya
bancı ekonomilere bağlılık derecesi çokluk 
la ödemeler dengesinde kendini gösteriyor¬ 
Ödemeler dengesini iyi tutturamadınız mı bi' 
zim gibi dışa mutlak L l ı şimdiki hal böyle 
Aksini söyliyen varsa münakaşaya hazırım' 
Mutlak d i a bağlı ekonomi Bağlı olmıyabilir 
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Tedbir? O ayrı mesele. Bağlı olduğuna göre 
biz ödemeler dengesine çok önem vermeliyiz. 
Ödemeler dengesinde plândan ne derece geri ka
lıyorum, programdan ne derece geri kalıyoruz, 
gelir kaynaklanınız bize ne getiriyor ve ne
ler gidiyor cebimizde döviz olarak, yoksa öde
meler dengesini tutturmak gayet kolay, den
ge getirmek. Gayet basit bir iş. Kısarsınız mas
raflarınız,. gelir kaynaklarınız ne kadar azalır
sa ödemeler dengesi dengeye gelir. Hatif 
Merkez Bankasındaki rezervlerimizde arta
bilir. Bu marifet değil. Plân hedeflerini tutta-
rarak dengeye getirmek gayet önemli. Ko-
nusmalanmda sırası gelmişken söyliyeyim dö
viz" stoklarına da pek dokunmıyacağım ari,k. 
Böyle bir stok filân da ortada pek yok. Var 
ama yani tföyle dinamik bir ekonomin desteği
ni sağlıyacak stok filân kalmamış ortada. 30 
milyon dclâr, 35 milyon dolar, 40 milyon do-
lar, 20 milyon dolar daha aşağı çıkıyor, daha 
yukan çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin ödemeler 
dengesi derken daima bu dengenin en aktif 
m sırasında en yardımcı genel destek olacak 
adeta Olan şu cebimizdeki garantili döviz ve 
altın meselemiz bu O gayet zayıf, O erimiş he
men hemen Erimedi ise Sayın Bakan burada 
lütfetsinler bu ekonomiyi harekete geçir der
ler Ama bunda Sayın Bakanın h a t » var, 
filân "demek istemiyorum, yani nihayet bu bir 
ekonomidir" böyle almışto böyle yürüyor. Ço
ğaltmak için tedbiri alması lâzım. Alma yol
a r ı var Bir ara bu 48, 49, 50 ye kadar altın dö
viz stoklan çok mühim idi. Fevkalade kuvvet
li bir "durumda idik onun için. Sonra birden 
bire dışanva açıld. Açılmasa idi Yani sıkı s.-
kparanrn üstünde ™ t a a Z bir sey demi-
y o r u m a Â l acıhrkeT dısanya'oharcadı-
^ paTlar b * şet getirmek idi ileride m-
STğiz 1948 den 1968 e ne getirdi ihtilâUen 
s T r î bu işe el atıldı biraz tekrar o altın ve 
Z İ rezervlerimiz yükselmeye başladı Sonra 
*eWr açıldı ve o açılıştır s L i "gidiyor bir 
v^rde duruyor Plân yalnız tesbit etmiş onu 
î a c ı k ifaTe edeüm 30 milyon d ^ r l a bu bi 
yurülceğini dengede tutacağ™ kabul etmiş 
L l a % * r ı r s a k Sayın Bakamn dikkatinizden 
k ™ stır bir noktası kredi istiyoruz re-
z ^ l e r i n L artıracağıma tasım için razı olmu
yor kars. taraf yanılmıyorsam "öyle söyle*¬ 
Z rezervlerin ,artmasına imkân verecek dan 
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kura rtikkate almadüar konuşmalarmda. Onu 
da almazlar zaten kolay kolay. 

Değerli arkadaşlar™, yapacağımız araştır
ma bir ödemeler 'dengesinin doğrudan doğru
ya kalemleri üzerindeki teknik çatana değil
dir. Bir projeksiyondur. 1972 hedefine doğru 
giderken nelerle karşılaşabiliriz? Geçmişteki-
ne bakarak onu incelemeye çalışacağız. Bu, 
dolaymyle bizi baskı altında ' tutacak döviz 
sıkıntımızı meydana çıkarmış olacak, önce 
1968 yılı ödemeler dengesi hakkındaki görüş
leri açıklıyalım. Gerek geçmiş yıllar uygula
masına bakarak, gerekse son günler bilgilerine 
dayanarak dış ticaret hacmimizin daralacağı, 
hem ihhalât ve hem de ihracattan program he
define göre onar yirmişer milyon dolarilk ge
rileme görüleceği anlatmaktadır Bugünler
de bu hususun "daha çok açıklığa k a k m a s ı 
mümkündür Sayın Bakan daha evvel lütfetti
ler, bâzı bilgiler verdiler, onlar üzerinde de 
görüşümü açıkhyacağım. Bu takdirde dış tica
ret hacmimiz 60 - 70 milyon dolar kadar da
ralmış olacak. Plâna göre dıs ticaret hacmi
miz daralmaktadır arkadaşlar! Keza turizm 
ve seyahat ^lirlerinde ümit edilenin altmda 
bir b e k l e ş m e S ^ H a î T X d i r T 

n X T â n S n 7 d e v a m e niek M v o T t o d w 
l i r i e r S T z a l ı v o r iistomİ^Id^teta 
dolayısivle ithalâtımız kmriasıvo^ Yaban" 
sermaye az geliyor Yabanc sermaye c&arken 
de fazla kâr t r L f e r e tmel ieğ i lMndetob in 
içerisinde bir teklik var Belki anaparadan 
götürüyor. Hem ümidettiğimizin yansı kadar 
geliyor, artık böyle başlamış. Bilhassa ya
bancı sermayeye ümit bağlıyanlann dikkatini 
çekerim, şahsan bizim görüşümüz ümit bağla
mak değil, şimdi plân içinde konuştuğumuz 
için aynı noktaya parmak basalım diye konu
şuyorum, hareket noktama aynı olsun diyo
rum. Yabancı sermaye şimdi yan yarıya gel
meye başladı arkadaşlarım Yan yanya geli
yor Giderken de faka kâr çıkarmaya başla
mış, rakam vereyim : Bu tehlikeli bir şey Ya
bancı sermayeye" ümit ba^yanlar Mn ümit 
kapılarındanbiri kapanıy°or İ a * a W t a n 
bulmak lâzım, böyle giderse.şayet Bütih bu 
noksan gerçekleşmeler sonucu 1968 ödemeler 
dengesinin plâna göre 90 milyon dolar civa-
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' nnda noksan bir ithalât ve ihracat, 25 - 30 
milyon dolarlık bir eksik borç ödeme ile denge-

j ye getirilmesi ancak mümkün olacaktır. Baş
ka türlü kolay kolay gelmez. Bunlardan 5 -
10 milyon dolar rakam farklan var. Şuanda 

I bile dikkat ettiyseniz bir açık meselesinde kaç 
| sözcü konuşuyor. Hiçbirinin görüşü diğerini 
I tutmuyor. Bu rakamlar biraz da maliyecilerin, 
j muhasebe işleriyle meşgul olanların veya ger-
j çekleşme günlerinin oynadığı oyunlar ve cil

veler oluyor. Son kesin şekli bilinene kadar tam 
tahmin edilemiyor. 1967 yılı gerçekleşmesi ile 

| 1968 yılı için şimdi tesbit ettiğimiz durumu 
| birlikte tetkik ettiğimiz zaman 1969 yılı öde

meler dengesinde de programa göre, ithalât 
! ve ihracatta bir geri kalma dolayısiyle plâna 
! göre dış ticaret hacmında 80 - 100 milyon do-
i lâra yatan ve özellikle ithalâtta 60 milyon 

dolarlık bir kısıntı muhtemeldir Bundan ko-
* lay kaçınılmaz eğer kaynak bulunmazsa Bu

nun gibi turizm ve seyahat gelirlerinde 5 - 10 
milyon dolarlık bir açık 1969 da beklemeliyiz. 
Fevkalâde tedbir atamazsa şayet işçi ge
lirlerinde 25 - 30 milyon dolarlık bir gerileme, 
fevkalâde tedbir almazsak. Almadık mı? Al¬ 
dık. iki kararname çıkardı Hükümet. Bir
çok kolaylıklar gösterdi. Döviz yatmpTürk 
parasına süratle çevirecek. Birleşip fabrika 
kurarsa ihtiyacı olan ithalâtı derhal Maliye 
kurarsa kotalara kovduracak getirecek Gelir 
ken beraberindi> ^ Ü ^ ^ T ^ m ^ 
m a k i n a ^ t o c e k Bunlar totfn X ü n e n T 
toS C t a S t o de kolayMar Bunlan 
Hükümei van™TdeâU vanlanm netice yto" 
eeMvor I z a Z r lSToto S Z V J T YüzTr 
dolar^Ur ik taTbatoneÖlÛy^yani Getiril 
m°yor bu kadar Bu tedbirirnara^tmiyorTe 
düSvor Gittikçe de dMyor I n a söyliye 
yim ileride de temas e d i ğ i n i iki emeğe da 
yaniyoruz arkadaşlar Birtacisi; tanJUi o 
vatandaş ileride arz edeceğim geliri b n ötekile 
ri geriden takibeden; ikLis i de isW gelirleri 
Sı- iki emeğe durup durup şükür ve teşekkür 
etmemiz l â L ı Türkiye'nin iki emeği var şim
di. Bu ikisi ile kendini kurtanyor İşçi ge 
lirleri ve tanmla yaptığı ihracat Başka hic 
bir kaynak yok Bir d e borçlar var ' Onlara 
pek güvenmemek lâzmı 

Değerli arkadaşlanm, işçi gelirlerinde böy-
, lelikle 25 - 30 milyon dolarlık bir gerileme, 

6 6 -
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yabancı sermayenin kâr çıkarmasmda daha faz
la bir kâr çıkarması olunca, bunların sonucu 
olarak dışarıya borç ve faiz ödemelerinde de 
20 - 25 milyon dolarlık bir gerileme bekleyin, 
beklemeliyiz. Bilmem Sayın Maliye Bakanı 
1969 da aynı fikirde mi? Bulursa o başka, bu
nu beklemeliyiz. Bu olacakta-. Bu söylenen
leri toparlamak gerekirse plâna göre 1969 ve 
1970 yıllarında her birisi için 80 - 90 milyon 
dolarhk bir gerilemenin mevcudolacağmı ifa
de etmek mümkün. 

Şimdi, sabahleyin ödemeler dengesi için sa
yın Bakan tarafından verilmiş olanlarla'bura
daki rakamların basit bir karşılaşmasını yap
tığımız vakit, ithalâtta 780 milyon dolar tah
min ediyorlar ama, son bilgiler belki buraya 
çıkamıyacak, 770 milyon dolar filân civarm-
da kalacak. Böyle olunca programa göre 10 
milyon dolar, plâna göre 55 milyon dolar g* 
riyiz. 780 de gerçekleşse dahi plâna göre 55 
milyon dolar geriyiz. Şimdi plândan bir geri
lememiz olmuş, bir kere bunu bir kenara ko
yalım ikincisi; ihracatımızın 520 milyon do
lar civarında olacağım söylüyor 510 u geç-
nıiyecekgibi gösteriyor göstergeler Buna gö
re programdan 11 milyon dolar gerilemişiz. 
Benim hesabıma göre 20 milyon dolar gerile
mişiz. Plândan ise sayın -Bakanın söylediğine 
göre 20 milyon dolar kadar bir gerileme yap
mışız. Benim hesabıma göre 30 milyon dolar 
gerilemişiz. 

İsçi gelirleri 110 milyon dolar ifade buyur
dular. Aşağı-yukarı göstergeler 108-110 
milyon dolar civarında diyor. O halde plâna 
göre 30 milyon dolar da işçi gelirlerinden ge
rilemişiz. Bu rakamlar net, dolardır. Dış 
borç faiz ödemesi için geçen yıl gibi dediler 
sayın Bakan. Geçen yıl 1967 yüı 33,9. Demek 
M, 34 milyon dolar faiz ödemişiz. Şimdi de her 
halde o kadar ödendi ki geçen yıl gibi buyur-
dular. Böyle ödediysek plâna göre bundan da 
11 milyon dolar faizleri eksik Memişiz. Acık 
bu is. Net, Bakanın söylediklerine göre. * 

furizm meselesinde sayın Bakan ümitliyiz, 
buyurdular. Turizm ve seyahat meselesinde 
pek ümitli olmamak lâzım. Böyle değil durum. 
iki milyon dolar falan eksikti pek yakınlarda. 
Göstergeler bu eksikliğin arttığını gösteriyor. 
8 - 10 milyon dolar turizm ve seyahatten açı
ğımız olma ihtimali vardır. Keşke olmasın. 
Bu da böyle. 

BAŞKAN - Sayın Kaplan konuşmanız da
ha bir hayli uzayacağa benziyor. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) - Evet saym Başkan. 

BAŞKAN - Şu halde, programımıza göre 
günlük ikinci devre çalışmamız bitmiştir. 
Saat 20,30 da tekrar toplanmak üzere 25 nci 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN - BasfcoveMli Mehmet Ünaldı 
Hüseyin Atmaca( (Denzli) - Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimin üçüncü otum nunu açıyorum. 

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. - 1969 v * Bütçe kanunu taurv* ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Saym 
1162 ve 1162 ye ek) 

6 7 -
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BAŞKAN - Söz sırası Sayın Kaplan'ın, 

MİUÎ Birlik Grupu adına.- Buyurun Sayın Kap-
lan. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) - Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; ödemeler dengesi hakkındaki 
görüskrimizi hemen hemen bitirmiş bulunu-
yoruz. Tahminlerimize göre ödemeler denge
sinde hemen her sene olduğu gibi bu sene de 
plâna göre bir hayli geri kalmalar vardır. Ve 
ilerisi için plâna uygun bir ödemeler dengesi 
de kolay kolay düşünülemiyor. Bunları 1972 
ye kadar plân devresi içerisinde bir projeksi
yona tabi tutarak bâzı neticelere vardık. Buna 
göre her kalemden uğrıyacağımız döviz sıkın
tısı tahminî hesaplarla kendisini gösteriyor. 
Bunlar üzerinde durmıyaoağrm. Ancak pek il
ginç gibi görünen bu 'seyahat ve turizm me
selesine dokunmak istiyorum. Bunda eok 
ümitvardık. Biliyorsunuz çeşitli uzmanların "ra
porları™ göre yabancı yeril kendi ümidimize 
göre bu yıllar yüz milyon dolar civarında bu 
kalemden gelir sahibi olacaktık. Ama olaylar 
bunun doğru olmadığım gösteriyor. Meselâ, 
geçen yıl için tertiplenen bir tablodan size bil
giler arz etmek istiyorum : 450 bin turist ve 
50 bin diğerleri olmak üzere 500 bin Mşi ge
liyor, 26 milyon dolar getiriyor. 55 bin turist, 
40 bin hacı 20 bin çalışma 20 bin diğerleri top
lam 160 bin kişi gidiyor 500 bin kişi gelen kar-
silık Bunlar gelenlerin getirdiği 26 m i L n dola
ra karşılık 28 milyon dolar götürüyorlar Böyle
likle iki milyon dolar açık Bu iki milyon do 
lar su sıralarda artma ihtimali olan bir rakam
dır '8 - 10 milyon dolara çıkacak Bırakalım 
o çıkacak kısmı göründüğü gibi .yurdumuza 
gelen 500 bin kişi 26 milyon dolar getirirken 
çıkan 160 bin kLî 28 milyon dolar götürü
yor Şimdilik gelen her sata yurdumuza 52 
dolar get i r i r ta çıkan her" şahıs 175 dolar «ö-
t ü r i J r BHvl, h L m v , « L . h . t - H r f \ w 

vT£L Zt,SIZ n17 L*r Z £ 

r;tw- - i * ntaar iende fn-
g^nlestıgımız te dönemde yerme getirmek uze-re hac masraflarının yurdumuzda hayır işle--
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rinde sarf edilmesi için özellikle Diyanet İşle
ri Teşkilâtının yamçı telkinlerde bulunması 
gerekmektedir, arkadaşlar. 

Zira küçük rakamlarla ifade edilen bu ka
yıp küçümsenebilse de sn-asında beşyüz bin 
dolar, bir milyon dolar için Hükümetlerimizin 
kredi anlaşmalarına girmek zorunda kaldığı-
m da unutmamalıyız. 

Ayrıca turizm işinin şimdiye kadar zannet
tiğimizden ve uygulamalarımdan ayrı bîr 
şey olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Birçok 
uzmanların raporlarına göre, ümit ve tahmin-
lerimize göre bu yıllarda yüz milyona yakın 
gelir sahibi olacaktık. Tutulan yolda bir sa
katlık olduğu açıktır. Kendi basma tarakta 
turistin fazla bir para harcamadığı büyük se
yahat şirketleriyle organize grup seyahatleri 
tertiplenmeden büyük bir gelir beklenemiye-
ceği anlaşılmışta. Bu hvLta komşularımız 
Yunanistan' ve * Bulgaristan büyük başarılar 
elde etmişlerdir. 10 sene içerisinde beşyüz 
milyon liraya yakın yatırım" yapan Bulgari*-
tan güneş sahilinden yılda 25 - 30 milyon do-
lar, 250 -* 300 milyon Ura gelir sağlamaktadır. 

Anlaşılıyor M devirt eliyle büyük kütle ya
tırımları' yapılmalı özel teşebbüsün gayretine 
karşılık da özellikle küçük işletmeler şimdi ya-
mldığmın aksine daha çok himaye görmelidir. 
Yoksa turistik belgenin arkasında her türlü 
oyunlan oynıyan özel teşebbüs turizmi başa
rıya bizi ulaştıramıyacaktır. Bu kesin olarak 
anlaşılnuştır. 

Sahillerin kapanarak âdeta yağma edilmesi 
- ine mutlaka Mr son v e r i l e d i r . Bn hu
susta gerekçede ileri sürülen tedbirler işin va
hametinin kavrandığım göstermesi balamından 
mayanı memnuniyettir. Ancak mülkiyet duru-

. cu, dâhil ook acele olarak sahil meselesi halle
dilmelidir.'Vatandaş bu bakımdan çok ıstırap-
M.r. 

ödemeler dengesinin muhtelif kalemlerin
deki muhtemel döviz kayıplarımızı ve bizi sı
kıntıya sokacak olan rakamları şöylece bir 
toparlarsak ithalâtta plân dönemi içerisinde 
"00 milyon dolardan fazla, ihracatta 78 milyon 
dolar civarında - bunlar kısıntı söylediğim ra
kamlar - işçi gelirinden 180 milyon dolar civa
rında bir noksanlık, yabancı sermayeden 130 
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milyon dolar civarında bir noksanlık, kâr trans
ferinden yabancı sermayenin 42 milyon dolar 
civarında bir fazlalık alınacak kredilerden 50 -
60 milyon dolar civarında bir noksanlık, öden-
miyen borçlardan da 110 - 120 milyon dolar 
civarında bir noksan ödemeyi beklememiz İS, 
eğe l iyor , tahminlere göre. Şimdiye kadar ger
çekleşenler bundan sonra gerçekleşmesi muhce
mel olan rakamlar. Bu tabloyu şöyle yorum
layabilirim Normal gelir kaynaklarımızın ye
tersizliği, yabancı sermayenin fazla kâr transferi 
ve plâna göre noksan alınacak krediler M top
lam olarak 400 - 500 milyon dolar civarmdaki 
bir döviz geliri gerilemesi baskısını ithalâtın 
takriben 400 milyon dolar kısıtlanması borç 
ödemelerimizin takriben 100 - 120 milyon dolar 
geciktirilmesinde kendisini gösterecektir. Dö
viz stoklarına olan tesiri hesaba katılmamıştır. 
Keza diğer gelir kaynakları hem pek önemli 
olmadığından hem de bir birini götürecek şe
kilde gerçekleştiğinden hesaba dâhil edilme
miştir. 

Sonuç olarak denebilir ki, plân dönemi için
de aşağı - yukan 500 milyon doların üstünde 
yani'5 milyarı aşkın Tl. nın karşılığı bir dö
viz sıkmtısına uğramamız muhtemel. Bunun 
tedbiri şimdiden aknmalıdn-. ihracaat artırıl
madığı ve diğer gelir kaynaklan harekete ge-
çirilemediği takdirde ya ithalât kmlacak ya 
borç ödemeleri geciktirilecek veya yeni borç
lanmalara girilecektir. Döviz ihtiyatlarımız pek 
azaldığı için bu kısmı hesaba dâhil etmedik. 
Tedbir alınmadığı takdirde bu durum plândan 
önemli gerilemelere yol açacaktır. Bedelsiz it
halâta bel bağlamak ise doğru değil kanaatin
deyiz. Plânda çok az miktarda artırılmasına 
rağmen, geçen sene bu sene plânı geçmiş bir 
bedelsiz ithalât var. 1969 programına da plân
dan gene üstünde bir rakam konmuş oluyor. 
Bu ithalâta bel bağlamamalıyız. Bu sağlam bir 
yol değildir kanaatimize göre. Bedelsiz ithalâ
ta bel bağlamanın böylece doğru olmadığım 
ifade etmiş bulunuyorum, ihracatımızı artıra
maz ve görünmiyen kalenderdeki gelirlerimi
zin kısırlığı devam ederse, plân hedeflerinden 
geri kalmaktan gaçınamayız. ileride daha açık 
olarak görüşü belirtmekle beraber ifade etmek 
isterim ki bu ekonomi düzeni ve politikası kal
dığı müddetçe plâna rağmen sonucun 3 aşağı 5 
yukan bundan daha değişik olması mümkün 
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değildir. Ekonomiyi sarsıntılardan kurtararak 
hedefine götürmek hem çok güç olacak, hem 
de belki çok zaman isdyecektir. Görüşümüz 
odur. 

Söz buraya gelmişken plânm ekonomimizin 
1975 ten itibaren dışa bağlı bir ekonomi ol
maktan kurtulması için mutlaka gerçekleştiril
mesini istediği fei temel şartı bir daha açıkla
mak istiyorum. Konuşmalarımı da plânla teyi-
deimek için. Bunda temel olan iki şart şudur. 
Birisi plân hedeflerininin tümüyle gerçekleş
mesi, diğeri &ş yardımlarm zamanında aksak-
sız ataması. Eğer hedefler tümüyle gerçek
leşmez ise, eğer yardımlar zamanında aksaksız 
alınmazsa plân gerçekleşemiyecetair. Plânm 
ifadesi budur ve Türk ekonomisi 1975 ten son
rada bağım!, ekonomi olmakta devam edecek
tir. Oysa ki gördük gecikmeler vardır. Plânın 
istediği hedefler gerçekleşmemektedir. 

Değerli arkadaşlar.», ortaya çıkması pek 
muhtemel 500 milyon dolarlık sıkıntı büyük 
tesisler için 10 müyar liralık bir yatırım de-
mektir. Zira büyük tesislerin kurulmasında dıs 
para ihtiyacı bazen % 70 kadar çıkmaktan^ 
En az : 20 ile 30 dur. Ortalama biz % 50 kabul 
etsek demek ki 10 milyar liralık karşılığı, bü
yük tesisleri kuramıyacağız. Dış para. ihtiya
cını artırarak ağır tesisleri dikkate alırsak bu 
sıkıntı daha da fazla olacaktır. Bunun karşılı
ğı meselâ böyle gidersek, plân dönemi sonunda 
çok değil, 4 yıldır bu iş 4 - 5 demir çelik tesi
si demektir. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 nci d«-ir çelik tesi
si bir kaç petro - kimya tesisi demektir. Ondan 
fada büyük makina imalât tesisi demektir. He
le çimento fabrikası filân gibi tesisleri aldınız 
mı yüze aşkın çimento fabrikası filân demektir. 

Değerli arkadaşlarım, ödemeler dengesini 
çok önemli gördüğüm için bizi ileride sıkması 
çok muhtemel olduğu için şimdiden gerekli 
tedbirleri almak gerektiği için bunun üzerinde 
biraz fazlaca durdum. 

Şimdi plânın yatırım ve tasarruf dengesi 
bakmnndan bir iki noktasına geçiyorum itha
lâ ta % 8 - 10 noksan gerçekleşmesi halinde 
sabit sermaye yatırımlarının kısmen de olsa 
gerilemesi muhtemeldir. Esasen bu yatırımlar 
kayıtlara göre plân hedeflerinden % 7-8 ora
nında geri kalmaktadır. Hiç değilse bu geri 
kalışı önemli faaliyet dallarmda kendisini gös-
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termitedir. Bu durum da M i ediyor M, ku-
rulu kapasitelerden tam yararlanmadan âtıl 
kapasite meydana getirecek ve kuruluş bünye
si bakımından maliyeti düşürmek bir yana, ma
liyet yüksekliğinde birbiriyle yarış edecek ye-
ni teşebbüsler verimli olamıyacaktır. Zorla fi
yat indirimlerinin ise sonuçları çok sakıncalı 
olmakta bugün cereyan etmekte olan tezı «tay¬ 
l a m da sebeplerinden birisini belki de teme
lini teşkil etmektedir . 

Grev ve lokavt olaylarından bahsetmek isti
yorum. Bütün bunlar dikkate alınarak kamu 
kesiminden özel kesime transfer edilen teşvik 
fonlarının çok dikkatli bir şekilde kullanılma
sının gerektiğini açıkça belirtmek istiyorum. 
Program imalât sanayii dallarının büyük kıs
mında birim satış fiyatlarının dünya fiyatları
na kıyasla önemli bir ölçüde yükseklik göster
diğine işaretle esasen büyük ölçüde korunmak
ta olan bu kolların ihraca hazırlanmalarını is
temektedir. Durum böyle olunca bünye itiba
riyle güçlü ve yüksek kapasiteli Devlet teşeb
büslerinin iyice ıslah edilip, tam verimle çalış
tırılması tasarruf ilkesinin ta kendisi olmakta
dır. Kamu kesiminin özel sektöre transfer ede
ceği fonlar için programın bulunduğu gerek
çe güzel olmakla beraber şimdiye kadar karşı
laştığımız benzer uygulamalara ve mevcut şart
lara bakınca inandırıcı olamadığını söylemek 
isterim. Bakm program ne diyor. «Esasen ka
mu kaynaklarından dolaylı yollarla yararla
nan iktisadi faaliyetler mevcuttur. Bu yönde 
vapılan desteklemelerin topluma olan maliyet-
îerinin açıklığa kavuşturulması iktisadi verim
liliğin kontrolü aeısmdan gerekli olduğu gibi, 
halkın kendisine "yükletilen külfetin miktarım 
öğrenmesi ve değerlendirilmesi açısından da 
faydalı gözükmektedir. O halde halkın yük
lendiği külfetin verimini anlaması için, bu fon
ların nerelere kimlere ve ne amaçla verildiğini 
bilmesi gerekir. Sayın bakandan'öğrenmek is
tiyorum. Teşvik belgeleri aynen açıklanacak 
mı? Temennimiz odur ki gerçekten verimli ça
lıştığı tesbit edilen sanayiciler korunabilsin, 
böylelikle dış ticareti kontrol altında tutan 
grupun kamamda ezilmesmde montaj', yaban
cı ortakhğı'gibi ilişkilere ihtiyaç olmadan mil-
lî niteliğiyle ve bu hüviyetiyle 'ortaya »itebil
sin. Şüphesiz ki temel esas kârlılık kaİr," ve
rimliliğin de «M. olmaSl ve millî hâsılaya en 
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yüksek katkıda bulunabilmesidir. Bu hususta 
sanayi sayımına dayanarak katma değerler ko
nusundaki durumu yakından görmek yararlı 
olacakta-. 

Değerli arkadaşlarım, kamu ve özel teşeb
büsün katma değerlerini şöylece kıyasladığı
mız vakit, sanayi sayımına göre; İmalât sana
yiinde özelin 27, kamunun 40. Şarap sanayiin
de özelin 37 kamunun 67. Dokuma sanayiinde 
özelin, 31, kamunun 42. Çimento sanayünde 
özelin 42, kamunun 54. Madeni eşya sanayiin
de özelin 30, kamunun 44. Taşıt araçları sana
yiinde, kamunun 50, özelin 25. Sanayi sayımı
nın 1963 durumunu göstermesi ve içindeki bil
gilerin yeterlik derecesi baklandaki şüpheler 
ve tartışmalar saklı kalmak üzere görülmekte
dir ki kamu sektörü hemen her dalda özel sek
töre nazaran yüksek bir katma değer oram 
göstermekte olup özellikte taşıt araçları sana
yii, madeni eşya sanayii, genel imalât sanayii 
şarap sanayii" dallarında kamunun katma de
ğer üstünlüğü belirgin hale gelmektedir. Bu 
durumu bir de iş yerlerinde ve giriş yerlerin
de kıyashyarak görelim. 

Devlete ait işyerleri var, sayıma tabi işyer
lerinin % 9 u Devletin burada. % 92 si de özel. 
Devlet teşebbüsleri 5 milyar liralık bir giriş 
yapıyor. Buna mukabil 3,5 milyar liralık bir 
fada değer elde ediyor, beşe karşı üçbucuk 
% 92 yi teşkil eden özel teşebbüs 8 milyar" li
ralık bir giriş yapıyor, 3 milyar liralık fazla 
değer elde ediyor. Binaenaleyh kamunun kat
ma değeri % 53, özel teşebbüsü,, katma değeri 
% 47 oluyor. Sanayi "sayımı neticelerinden 
atamıştır bunlar. Buradan görüldüğü gibi iş
yerlerinin % 8 ni temsilen Devlet sektörü be"s 
milyarlık girişte 3,5 milyarlık katma değer d 
de ederken; işyerlerinin % 92 sini temsil eden 
özel sektör sekiz milyarlık giriş faymeti ile üç 
milyarlık katma değer yaratıyor. Elbette bu 
tablo kıyaslanabilir olma niteliğini tam yansıt
madığından sonuca % 100 kesinlikle bakmak 
doğru değildir Fakat küçük küçük ve dağımk 
bir şekilde calisan özel sektörün'hie değilse bu 
yüzden kârîı çalışsa bile katma "değer bata
nımdan kamu "teşebbüsünden çok geride bir 
verimsizliği yansıttığı anlaşılıyor Ama hemen 
ilâve edata ki katma değer miktarını yükselt
me kay^msu katma değer içerisindeki emek 
paymın düşürülmesi sonucuna varmamalıdır. 
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Maliyeti etkiliyen hususlar dikkatle tahlil edi
lip gerekli utar. tedbirleri alınmadan fiyat in
dirimleri teşebbüsüne girişmek dolayısiyle işçi 
emeği ve ücreti üzerinde tesirini göstermekte 
goikmiyecektir. Son zamanlarda Sanayi Ba
kanlığınca yapılan bu türlü teşebbüslerin ne 
derecede sıhhatli ve isabetli olduğunu iyice tâ
yin etmek gerekir. Şüphesiz ki kamu teşebbüs
lerinin temel görevlerinden birisi de fiyatlarda 
istikran sağlıyacak şekilde piyasaya girmek
tir. Kamu yararına suni fiyat indirimleri yapıl
dığı takdirde bu teşebbüslerinin zararlarına 
gözle büyütülmemek mutlaka karşılanması 
gerekir. Son grev ve lokavt olaylarında konu
nun bu açıdan da dikkatle'incelemesi gerekir. 
Şayet teşebbüslerin uğradıkları zararlardan 
dolayı toplu sözleşme hükümlerine göre işçinin 
istediği ücret a r t i n ı kabul etmediği ve ger
çekten de maliyeti daha aşağıya düşürülemi-
yeceği tesbit edilirse bu takdfade yapılacak iş 
işçi emeğinin değerini karşılamak ve teşebbüs
lerin zararlarını bütçeden kapatarak maliyeti 
düşürme yollarında gerekli araştırmaları yap
maktır. Özel teşebbüs katma değerinin düşük 
olmasında teknik yeter l ikler in rolü olabile
ceği gibi maliyeti yüksek ya da üretimi düşük 
göstermek suretiye vergi kaçırma yollarının 
da denendiği akla gelmektedir Tam anlıyama-
dığım için cevap vermek isterdim... 

BAŞKAN - Cevap vermenize lüzum yok, 
devam buyurun lütfen. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) - Vuzuha kavuşsun Sa
yın Başkan bir şey arz ediyorlarsa, hesaplara 
dayalı vereyim. 

Sümerbanktan filân bahsetti arkadaşlarım, 
katma değerler budur arkadaşlar. Sanayi sa
yıma yalama, yanlışsa söylediklerim yanlıştır. 
özel teşebbüs fazla kârlı çabşmakta, millî hâ
sılaya az katkıda bulunmaktadır. Rakamlar 
bunlardır. Biz de diyoruz ki kârlı çalıştığı ka
dar millî hâsılaya da b U bulunsun Yün
lü imalât sanayiinde, onu demek istiyorsa ar
kadaş özel teşebbüs ilerdedir, doğru. Yünlü 
imalât sanayiinde ve bu bir çok şeyleri hatırla-
tıyor bize, vaktinizi almıyayım burada. Biz di
yoruz M, kârlı çalıştığı kadar millî hâsılaya da 
fazla katkıda bulunsun. Çünlkü yurdumuz kal
kınma devresindedir. Sadece karlılık devresin-
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de değildir. Yine ben araştırma yaptım, Ka
mu teşebbüslerinin 1963 MU durumu sanayi 
sayınıma göre emek payı noksandır. Özel te-
şebbümn maliyet üstünlüğü filân hariç. Emek 
payı noksan. 1363 ten bu yana toplu sözleşme
ler oldu ve işçi hakkım almaya badadı. Ona da 
taraftar değiliz, işçinin hakkı maliyeti düşür
mek, nyatlan düşünnek suretiyle alınmamalıdır. 
Buradan da söylemek isKvoruz ki, kamu teşeb
büslerinin maliyet düşüklüğünde isçi haklarının 
düşüklüğü bulnunamak, i*=i hakkı' verilmeli, 
m a h y e t i W e m y c r s a teİsir alınmalıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu bütçe ve 
program baklandaki konuşmayı bitirdikten son
ra esas bizim üzerinde durmak istediğimiz bir 
kalkınma yoî,na girdik, nereden başladık, nere
ye doğru gidiyoruz, rakaırJara dayanarak arz 
etmek istiyorum. Rakamlar çok iyi, bildiğiniz 
..İM kaynaklar değişik olduğu için üç, beş fark 
ediyor, meselâ bir .misal bütçe gerekçesinde bize 
raporda millî hâsılayı gösterir, bakarsınız sizin 
yartıgmız n-aiî hâsılaya uymaz, Çünkü başka 
L ö k t a n âiıımuotır, Ama sabit" fiyatlardan 
İzah. edeceğim için orantılar değişmez. 

ikinci Cihan Savaşı ülkelerin giriştikleri kal
lanma caba ve y a r ı c a katılan ülkemizin 20 yıl-
hk bir "devrede nereden nereye geldiğini belir
gin ve kıyaslanabilir ekonomik göstergelere da
yanarak moeliycoeğiz. Dönemin bütününe hâ
kim olan ekonomik felsefe karma ekonomiye ve 
2L> yardım zaruretidir. Piânlılık, plansızlık 
tartışmalan uzun saman devam etmiş ve dönem, 
plânh dönem ve plânsız dönem olmak üzere iki
ye ayrılmıştır. Dönemin son yıllan plânlı eko
nomi -üzerinde birleşilmis ve dönemin dörtte üçü 
plânsız, dörtte biri ise pîânlı olarak uygulanımş-
tır, 20 yıllık dönemimiz budur. Dönem içinde
ki büyüme göstergeleri şöyle; gayrisafi"millî 
hartamız 1943 de 27,5 milyardan 1962 de 52 
rıüyara, 1888 de 77 nülyara, yuvarlak hesap, 
1948 den 1962 ye kadar bir boy atıyor, % 89 
yükseliyor, 1962 den 1968 e kadar da 1948 e 
nazaran % 180 ileri gidiyor, yani durum şöyle
dir: 1948 den 1962 ye kadar yürüdüğü bir me
safeyi, yakın bir mesafeyi 1982 den 1988 e ka
dar'almak suretiyle bugün 1948 e göre % 180 
bir büyüme gösteriyor. Yurt ici gelir, safi millî 
hâsıla da ona göre "takibediyor; kendi karayer
lerine göre fert başma gelir ise 1948 de 1 370 
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liradan başlıyor, 1948 nüfus sayımı 20 milyon 
olduğuna dayanarak çıknus bir rakamdır. 1962 
ye kadar % 30 arbror, 1963 e kadar % 67 ye 
doğru artışı devam ediyor. Demek M, yirmi yıl 
boyun» gayrisâfi milli hâsılanın % 18o' artarak 
üç katma yaklasnns olmasına rağmen amortis
manlarla vasıtalı vergilerden dolayı safi millî 
hâsıla ise % 4 noksanı ile büyümüş, fert basma 
gelirlere gelince; S-ayrisâfi millî hâsıladaki 
% 180 büyümeye kakl ık % 67 bir bilvttme gös
termiştir. ' Zira nüfus'bu dönemde yirmi milyon
dan 34 milyona % 67 bir artış gösteriyor. De
mek ki, ferdin bu büyümeden' aUuğı pay 1948 
deki 100 lirasının 1968 de 167 lira olmasıdır. Ya
ni yıldaki gelirinin 330 kuruş artmasıdır. Büyü
menin nüfus artışı ile ayarlanmasmm saşmaz 
sonuçları burada açıkca kendisini göst'eriyor. 
Yine'açıkça görüldüğil gibi plânsız dönemin 14 
yıllık büyümesine eşit bir büyüklük altı yıllık 
plânlı dönemde hemen hemen gerçekleşmiştir. 
Simdi bu çok az gelir artısından çalıştığı sektc-
ı'e göre ferdin nasıl yararlandığını görelim: 

Tarımda bulunan ferdin 1943 de 804 ten 1968 
de 903 e yani, % 12 artmışto. Eğer sanayide 
çalışıyorsa, rakamlan vermiyorum % 74 artıyor. 
Hizmetlerde çalışıyorsa, % 88 artıyor. Tarımda 
12, sanayide % 74, hizmetlerde % 88. Tablo
dan ackca anlaşıldığı gibi, yirmi yılda cari fi-
yatlarîa. 'ferdin 'cebine giren para, 1948 e göre 
bes katı artmış gibi görünürken, fiyat artışından 
ve'nüfus a r t ™ hızlanmasından ötürü yuka
rıda açıklandığı gibi ancak, % 67, bunu % 70 
filân d'a kabul edebilirsiniz; bir katı artmıştır. 
Daha önemli olanı fert basma safi millî hâsıla 
% 67 artarken, bu u t u n 'tarım sektöründe ça
lışanlar için, ancak %'12 olmasıdır. Sanayi've 
hizmetler' sektöründekiler için sıra ile artış or
talama % 74 ve % 88 dir. Bu husus gelirin sek
törler aramdaki d ^ t o n adaletsizliğini açıkça 
gösteriyor "Tanında çalışanlann geliri dikerin
den üç, dört kat daha düşüktür. " " " 

İkinci dikkati çeken husus, tarımda çalışan
lann gelirinin diğer sektörler içindeki paymm 
da düşmesidir. Meselâ; 1948 de'tarımdaki kişi
nin payı, sanayidekinin üçte birinden biraz faV 
laiken, 1988 de bu azalmış. Tarımda çalışan 
kişinin yapı, 1948 de hizmetlerde çalışanın üçte 
birinden biraz az iken, 1968 de beşte birine doğ-
rr. inmiş. Bu durum hizmetler sektörünün bün-
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yedeki dengeyi bozacak seikilde gelişmiş olma
sını göstermektedir. Mesele bununla da bitme
mektedir. Henüz 34 milyondan 24 milyonumu
zun tarımda bulunduğunu düşünerek geHr da
ğılımını biraz daha derinleştirelim. 

Plânda da tesbit edildiği gibi, tarımda cak-
sanlarm hem gelir seviyeleri "düşük, hem de'ge-
îirin dağıhsmdaki büyük farklar yani, adaletsiz
likler vardır. 50 dönüm arasmdaki işletmeler 
bütün işletmelerin % 69 unu hemen hemen dört
te üçünü teşkil etmektedir. Fakat bu tip aüe 
işletmelerinin eline geçen üçbin Ura sabit fiyat
la söylüyorum, yine 200 dönüme kadar toprağa 
sahibolanlarm gelirinden üç kat aşağıdadır. Bin 
dönüme kadar toprağa sahibolanlarm gelirinden 
15 kat aşandadır. Bin dönümden yukan sa
hibolanlarm gelirinden yüz kat daha a b d a d ı r . 
Bu adaletsizliğin temel'sebebi, şüphesiz ki, top
rak dağılımıdır. Zira, diğerlerinden kat kat 
aşağı geliri olan yüzde 69 işletme tüm toprağm 
ancak yüzde 25 ine sahiptir. Demek ki, kabaca 
kütlenin 3/4 ü toprağm dörtte birine sahip iken, 
ailelerin 1/4 i ise, toprağm 3/4 üne sahmtir. 
Temeldeki'büyük adaletsizlik devam ettiği müd
detçe, tanm tekniğini geliştirerek dönümü olan 
hâsılayı artmak da tarımdaki bu adaletsiz dü
zen artan hâsılayı aynı adaletsizlik içinde yan
sıtacaktır. Bu husufu Köy işleri Bakanlığının 
köy envanterine davanarak Adana, Adıyaman, 
Niğde gibi illerde 'örneklerle bezeydim. Mese
lâ Adana'da bir ilâ elli dönüme sahip, 
aile miktarı % 73 olduğu halde, topraklı 
% 29 dr- Bu dağılım Adıyaman'da daha belir-
o-in hak gelerek, ailelerin % M ü , toprakların 
°sadece % 25 ine sahipken geri kalan % 16 aile 
3/4 toprağı elinde buhmduUaktadır. Niğde'de 
de durum bundan pek farkh deMdir. % M aile, 
% 16 toprağa sah™. 50 ilâ 200 dönüm arasm
daki topraklar bakımından da -İlerin dikkati 
çekici özellikleri .-öze çarpmaktadır. Bu büyük
lükteki topraklar W elü İM «yüz dönüm Ni* 
d-de ailelerin % 36 'ı tarafından kullanıhrken" 
bû oran Adana'da % "3 e'oitarAte Adıyaman ' 
da % 13 e" düsm*edİr Bü^ük 'topraklara doğ 
ru kayış WÜsmi" acıkca İstermektedir Şüp¬ 
hesiz ta rakan.br durÛ™ ta-r-amen yansıtama¬ 
maktadır "Ta.'ım isçiliği yarıcılık ortakdlık 
faaUyetleriyle gelir 'daMımmdaki farklılıktan 
bir kısmı düzeltiyorsa da bu dahi t amdak i 
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adaletsiz düzenin bir başka yörüntüsüdür. Bâ- ; 
zı gruplar toprak randımanından emeksiz ola- İ 
rak ya da çok az emekle yararlanırken, büyük İ 
grup, büyük didinme ve çabalara rağmen, erelir- | 
den çok az pay. alıyorlar. Meselâ; Adanandaki | 
80 bin tarım ailesinden 20 bini, Adıyaman'daki 
42 bin tarım ailesinden 10 bini, Niğde'deki 62 | 
bin tarım ailesinden 17 bini tamamen topraksız- i 
dır. Buna yanlış olmasın diye köy envanterine 
tekrar tekrar baktım, ifade «topraksızlar» Bu | 
demektir ki, tarım ailelerinin dokudan doğruya I 
üçte biri bugün topraksızdır. 

Tarım bütçesinde daha belirgen örnekler ve
rileceği için millî gelirin dağılımından girdiği
miz bu konuyu bir hükme bağlıyalım. Acıkça 
anlaşılmaktadır ki, tarım alanında yaşıyaıTaile-
lerin üçte birine yakın kısmı topraksızdır. Bu 
oran kabaca altı, yedi milyon nüfus demektir 
arkadaşlarım. Yine tarımdaki ailelerin kabaca 
% 50 si bir ilâ 25 dönüm toprağa sahiptir. Bu 
durum çok acele bir tedbir gerektirdiğini açıkça 
ortaya koyuyor. Yine açıkça ortada olan bir du
rum vardır. Türk ekonomisi tarıma dayanmak
ta. Kalkınma ve sanayileşme çabaları tarımın 
sırtından gerçekleşme zorundadır. Tarım ise, 
bugünkü keşmekeş ve verimsiz düzen içinde bu 
yükü çekecek durumda değildir. 

Değerli arkadaşlarım, öyle ki, bugün ihra
catımızın hemen tümünü tarım teşkil ediyor. Sa
nayi ürün maddeleri diye kalemlere dikkat etti
ğiniz vakit ki, - ediyorsunuz - bunlar da aslı 
tarım maddesi çoğu; gerçek sanayi ürünü otuz
da birini dahi tutmuyor. Meselâ bir misal vere
yim makina imalât sanayimden 1972 de üç mil
yardan fazla ithalât yapacağız, buna mukabil, 
84 milyon liralık, plânlamışızdır. 1972 de arka
daşlarım, plân devresi sonunda. Ve bu durum 
düzelecek değildir. Türk kalkınması, Türk sa
nayileşmesi tarımı istismar ederek olmaktadır 
ve böyle olacaktır. Tarım dolayısiyle iki yerden 
istismar edilmektedir. Bir kalkınma cabası sa
nayileşme için, başka döviz geliri y o ^ işçilerin 
emeğine dayanan bir onlar, bir de tarım. Bir de 
kendi içinde istismar ederlerse bu yük, bu vü
cut bu yükü çekemez artık. 

Döviz kaynaklarının incelenmesinde gördük 
M, iki emeğe dayanır, isçi ve tarım. Meseli 
plâna göre 1972 deki 72,î milyar ihracatımızın 
5 milyarlık kısmı yine tarımın sırtına dayana-
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çaktır, Aslında mri kalanlar da sanayi ürünle
i l diye giderilmekle beraber bir kısmı yine ta
n ı n ı r hammadde itibariyle. Oereekleşmeler 
ise, îarımmdakiierin aksine tarımın yükünü 
azaltacak şekilde gözükmemektedir. O halde, 
kalkımmmm sırtından gerçekle irebildiğimiz 
bu cefakâr ve emektar alanın en kısa zamanda 
hafifletilmesi ve verimli hale sokulması şarttır. 
Aksi halde bizim için kalkınma mümkün değil
dir. Söylenenden de daha kötü olduğu gayet 
açık anlaşılan topraksızlar meselesinin halledil
mesi gerek. 

Şimdi, basit bir örnek size arz edeyim. Bu 
örnek 1952 tanın sayımında aile yüsdeleri idi. 
1963 te biraz değişil, örnek verilmiş olmakla be
raber, toplulaştırma oranlarına baktım pek 
farkb olmuyor. Olabilir. Onu mütehassıslar bul
sunlar. 

Şimdi Türkiye'deki bütün tanm ailelerini 
yüzle gösterirseniz, 100 liranın gelirini de 100 
lira olarak kabul edelim, dağıtımını görelim. 
Bu 100 kişinin, yani Türkiye'deki tarım ailele
rini temsü ediyor bu 100 irişi, 31 kişisi 100 lira
nın 4 lirasını alıyor, geri kalan 31 "kişisi 14 li
rasını alıyor, 22 kişisi 21 lirasını alıyo^ 13 kişisi 
28 lirasını alıyor, 1,5 kişisi 8 lirasını alıyor, bir
den daha az kişi 5 lirasını alıyor, birden yine 
daha az kişi 20 lirasını alıyor. Böylelikle bu 
dağıtılan bu 1G0 rakamından, yani temsili gelir 
olarak kabul ettik. Tarım ailelerinin çok bü
yük bir kısmmı teşlril eden, yani 100 aileden 
62 si 45 - 50 kuruş alırken, diğerleri sıra ile, 
200, 550, 2 000 kuruşa kadar çıkıyor. 100 kat 
bir fark var, bunda arkadaşlarım. Yüsde 60 
aile. geri kalan yüzde 40 aileden hemen hemen 
80 '- 100 kat a w d a bir gelire sahiboluyor. Dü
zen budur. Bu tablo aoıdır, ama gerçektir. O 
halde tarımdan sosyal adaletle tarmısal verim 
a y r ı m ı m birlikte düşünmek zorundayız. Yapı
lacak iş, küçük toprakların tapulaştınlması ve 
çok büyük tomakların bölünmesidir, arkadaş
la- Açıkca ifade ediyorum. Sonra da kabul 
edilebm/ölcüler iCİD yeni bir düzenlemeye t e 
mektir Ve îıemen^ işlerle beraber toprağın "bü
yük üniteler halinde işletilmesini sağlıyacak 
kooperatif düzenini kurmaktır. Özel mülkiyet 
baki kalmak" üzere yerine ve ihtiyacına göre 
münferit ya da tortu işletmeler kurularak t anm 
" C - ^ n i a yükseltilmesi ve tarım insanının yü-
^ , " gülnıed mümkündür. Onların yüzü gül-
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dükçe Türk sanayileşme çabasınm da yüzü gü
leçok ve hele tarımdaki sosyal ve ekonomik dü
zenleme ile atban beraber'olarak sanayileşme
mizi ve mevcut sermaye birikimini ağır sanayi 
sektöründe toplıyacak tedbirleri aldığımız tak
dirde Türlüye gerçek kalkınma yoluna işte o 
zaman girecektir. Şimdi bu yapılacak işin adını 
açıkça koyalım. Görüş ve anlayışımıza göre bu-

- na biz toprak reformu diyoruz, tanın reformu 
demiyoruz. İnanıyoruz ki, tarım reformu, top
rak dayımını dikkate d u a verimi âzami 
surette artırmaya imkân yoktur, yani iiânihaye 
artmnasma tafta* yok. Düzen bu olduğuna gö
re makinamn bu tarafından 100 lira değil, 500 
Km .ctaraLBiz, demin söylediğim insafsız dü
zen aynı şekilde Miyerek, aynı insafsız netice
lere varacakta-. Biz bu işe cesaretle neşter vu
ru lmanı istiyoruz. Toprak reformu yapılma!,. 
dır, küçük topraklar iyice parçalanmış, dağılı
yor. Ümidini kesen vatandaşlar var, onlar sa
nayie geçecek. Büyük topraklar bölünmelidir. 
Ondan sonra yeni bir düzenlemeye geçilmelidir. 
Hemen 100 rakamından yine size ifade edeyim 
ki, bu 100 rakamı Türkiye'deki toplam tarım 
ailesini ifade ediyor, bunlardan 500 dönüme ka
dar sahibolanlar bu 100 kişiden 98 kisisidir. îsci 
Partteinm ortaya attığı âzami tavanı'alsak, 500 
dönüme kadar diye 100 kişiden 98 ine dokun-
muyor bu- 2 WşI*tae dokunuyor Biz bu doku-
nacak 2 V H Wn taran reformu yapılmasını is
tiyoruz, sayın ^arkadaşlar. Görüşümüz budur, 
bunu başka türlü düzenlemek imkânı yoktur. 

Şimdi tekrar ekonomimizin yıllık büyüme 
ve rfişme seyrine dönelim. Buraya kadar açık
ladığımız ölçüler ve rakamlar oldukça büyü
yen ekonomimizin özellikle tarım alanı' için bir 
kalkınma getiremediğini, hele nüfus artışında 
vegelir dağılımı düzeninin adaletsizliğinden 
ötürü kişinin kalkınmadan yeteri ölçüde pay 
almafcgmı tfftmü, oluyoruz. 1948 Türkiye'sine 
nazaran nüfusu o'zaman tüm nüfustan fazla 
ekilebilir arazisi o zamana nazaran iki misli olan 
ve ca'-ası „ d e ~ tanm olan âdeta yeni bir ülke 
dc*mu^ur" ' 1948 d» 20 milyonluk 13 milyon 
- - - V a r a z i ekiliyordu 130 milyon dönüm 
Şimdi 24 milyonumuz 1948 Türkiye'min tüm 
nüfusundan daha faz'a bir nüfusumuz te-ımda 
ve topraklarımız 240 'milyon dönüme c kmıs 
e k » olarak " * " 
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Âdeta Türkiye'nin bağrında sadece tarımla 
uğraşan, 1948 Türkiye'sine nazaran nüfusu da
ha fazla olan bir tarım ülkesi doğmuş. Ve bunu 
bir soyutlama ameliyesine tabi tutarsak iki ül
ke yanyana tasavvur edin, içice birisi 24 mil
yon nüfuslu, biri 10" milyon nüfuslu, birisi sa
dece tarımla uğraşıyor ihracat yamyor döviz 
kaşanıyor; d « 4 10 milyon nüfusluTürMye'nin 
sanayileşmesine" b^met tfiyor 10 milyonlu 
Türyye'üret™ yamyor sanavfmallarını o 24 
milyon nüfuslu ta'ım ülkesinin bütün sanayi 
m a S ° m k a r ı y o r O ?4~m.lvcn nüfuslu JL. 
^k^ZZ^m^ZZZC10 müvon'nü 

m C * - M t o ^ ^ " h a k t o L M t a î i 
m V nede s ^ t e m e k m ü m k ü n d e ğ w r T İ 

fusC'sanâvr"ürk4i^ kalfanma taftS^Ttadam 
7 ™ ™ tanu ™Ü 

d ^ y ^ b i r ^ m a k 

'^ i rT/300 mTon tu 
l l t Lvn*T™ « 

I r i s t a T b Ü M İ i S 
JS£Z v e ^ f c ™ 
Hİ d ^ n r ^ ^ z tek kavn 

dur B u ' M ^ b u n i r ^ m ^ v J m a t a ^ T r o 

w ~ G e 5 n ' v T yan^unu " Z I ^ T t a 
au lu â 

£tfai h ^ A ^ a ^ C T t * k a y ^ T b u 

24 nüf TZ â l ^ , v ^ b i 7 ^ m a S olan' ta 

o-erisS 
W M e T n X m e v e ^ n 3 ı n ^ r t t a T 

^ l e r M e n g S s e 300 möyon turizmden Z 
Krse 100 nnlyon kaynaklara geliZfe oto 
^ o Z ^ g e ^ r b ^ Z î ^ m l ^ ^ 

w „ ; I ™ bur d» ^Z^TZZZ^Z^ 

duge binme^efe Bundan dolayı tarım « t a -
mımu şart soruyoruz. 

Toprak reformu; tarım reformuyla, toprak 
v-eformunu da birleştirmek lâzımgeldiğini arz 
ettim. Fakat, toprak reformu diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sektörlerin safi millî 
hâsıla faktör fiyatlariyle baktığınız vakit ta 
20 y ı » dönemde gelişmesini söyle görürüz. 
BtÜkanft; safi millî hâsılaür W fafctör fiyat-
lariyledir. 

Tanm; bu güzel, 52 oranında 33 oranına doğ
ru düsonüş. Tamum millî hâsıla içerisindeki payı 
azahyir. Bu, kalkınmadaki bünye değişikliği^ 
alâmeti. Bu, iyi bir şey. Ve azalış da 1962 ye 
kadar 40 a iniyor, 1962 den sonra 33 e iniyor. 
19 kaybediyoruz, oran olarak. 

Sanayii; 15,5 ten 20 ye doğru «kıyor, safi 
millî hâsıla olduğu için gayrisâfi millî hâsıla
daki payı tabiî düşük bundan. 

Tarım, 19 pay kaybediyor, şamayi- 5 pay alı
yor. E... Nereye gidiyor, gerisi? hizmetlere gi
diyor. Bu, kaltanmanm urlaşması dönektir. 
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Hizmet sektörü iyi bir sektördür, ama, hizmet
ler o refah çağma, kütle istihlâk çağma girdik
çe m a k e t l e r hizmet sektörünün büyümesi çok 
büyük bir önem kazanır. Biâm gibi k a l t a ğ a 
yolunda olamamı t a m d a n azalan payın büyük 
kısmının sanayie hiç değilse, hizmetlerin Dev
let hizmetleri gibi çok verimli kamu desteği ola
rak halka tüm yardmcı olacak şekilde çoğal
ması lâzımdır. Burada bir anormali* var. Nite
kim, dikkatimizi çekiyor. Odanla daima konut, 
ulaştırma, serbest meslek gibi taraflarda ileriye 
pHiyomı. fate, gözüküyor, rakamlar kesin ola
rak gösteriyor, kendisini. Hizmetlerden iki kale
mi aldım; ulaştırma, 1948 de 4 ten 7 ye çıkıyor. 
Bu, faydalı bir şey. Ulaştırma ağları bu 20 yıl
lık dönem içinde bir kamu desteği olarak halka 
yardımcı olmuştur. Devlet hizmetleri ise, 1948 
de oran ohnlfc M den meselâ 1968 de 11 e doğ
ru cAyor; Pay fazla değil, ikidir. Daha fazla 
olması lâzımdı. Daha büyük Devlet yatandan 
olması İfamı. Şimdi tarımın kaybettiği 19 pay-
da,n besinli sanayilerden, 13 sanayi, 13 hizmet
ler alınca NSy™We hbmet sektörünün p i ş l e 
diğini görüyoruz Oeşitİi esMeHe de büdiğiniz 
i g 4 J lmı s ülkelerin "çoğunda hizmetler 
sektörtoün"*Mn bünyesi dikkati çekiyor Bil
hassa bunun içinde cok def a parazit sektör ola
rak yaşıyan ticaret'sektörü vardır Aracısı te
fecisi stokçusu spekülatifi faydalı olan grup 
hariç Bu var SerHst - * * » „ <nml4>vm- to hariç. Bu var. meJe*-er gemslyor bu 

k » 
âdrfVTn değ^eler i V T M y ^ f e r ' b i r l k t e ' £ " 

v T \ ^ t 1 L Z ı v o r , W r t fa^ıTSrvor: 
B t o t o d e t a t ^ t e a k S i M y ^ . » f c 

U k e f f i H i f i « Z T a o yfl*,d'önemdek büvü 
m a n f e ^ l r r t ^ r l & n C 9on alTvühk X " 
h titemd? U y f l « döSnık t l Z hemen a ™ 
İZ!TH,yJL !™£ Tl Z^Z !LZ 
n î B t o y T ı h S ^ c n f f f i r l ^ f " e cok m"" 

Z T ^ t ^ l t v T r ^ I Z ^ t ! ^v,° var 

« ' J Î S S S S î r t W Î Z L T Z e r v ı ^ d e v T 

1 9 f â T B 3 1 9 6 8 . Bfaw d ^ s L i K n i sövL V 
X « l i r V hızlar S m f a a M f f l - i r a a ^ 

dtova konionSurü tama t ^ r a S a l ı n 3 * 

! ^ j r * b i r kaSmu^m var Altbö 
S S t e S e ^ i y o r u T ^ 

Şimdi görünüş, 1953 - 1958 arasında 3,2 düş
müş birdenbire. 1958 - 1963 anamda aynı şeki
de seyrediyor. 1963 - 1968 arasında bildiğiniz 
gibi % 6,5 civarında bir yükselme görüyoruz. 
20 yılın 14 yılı plânsız denem tosnunda orta
lama % 4,7, altı yıllık plânlı dönemde bu % 6,7 
dir. Safî millî hasıla kerimdeki tannı payları
nın dalgalanması burada cok tHnk olarak gö
züküyor Hep d«tan« var' Mütfima*yen pay 
düşüyor. Yani bünye pbhaflauiTor demek As 
lında' mutlak r a k j d i t i y o r Tamdaki ge-
Ür raka-.lam.da yükse l i var Payı'düşüyor 
Hayra ammet"geliWs mei leket^e do*ru l&i-
v o 4 bereye%id*ec-W^ ^ w a ° göreceyiz. • - y 8 ' - * 

Sanayi dikkati çekiyor. 1948 den 1963 e ka
dar 0.2 - 0.3 - 0,4 civarında yu.de ancak yük-
ıdme' gösterirken plânlı d o n e c e birden "bire 
% 1,3 pay artırmaya gidiyor. Dolaymyle 14 yıl
lık, 20 yılük dönemin 14 yıllık kısmında sanayi. 
ü r ü n d e % 1.9 rav k a z a m a , 6 yıllık İns-
aanda % 3,4 bir pay kaşanıyor, iki misli. Plânlı 
dSıemfcı tabiî kendine m a t a , hembı kitabı, ne
reye gittiğini bilen faziletinin ifadeleri bun
lar. Buraca kadarki mcelememteden anlaşılıyor 
M 20 yıllık dönemde oldukça büvfe.eye karşılık 
•*nye d-H-n** i * - — t a r ^ r*,™,™,' ve 
-Viilî o - e l ^ r ^ f^iv üvMko'n i l ik le ' tar ı ın-
. , , ; ; T O t 3 ^ ; 4 ^tikaliV'ok'a, okm-tnr Büyük 
^ V ^ U Hn ' ^ „ ta^dh-'ki.tarı ter-
^ '" Y ^ ^ H k M ^ l ^ i , d ^ m " e* r iyi 
.T^arHlfl"". P ^ - n ' ü - i t v ^ i r Demet 
ki bak,slarımızı'l948 :i«68 deoilde 1968 -1988 e 
doğru cevirîek Her nomBl" gittiği takdirde 
- i , * -i-ı. ^ « - V , ; 0 . - , - „ „ iH fld m m k mis 
,W «İde *£& r ^ k i C t t a k i ı r AncakTu 

c e ^ e c e ğ ı l « " - ^ 1 — 1 » " » > ^ 

Değerli arkadaşlanm, şbadi de büyüme ve 
geltame derecesini çedtü açılardan incelediğimiz 
yirrii y,nık den3^;c.a^ı na'î va ttoari özeliLk-
leri görelim. Para arzı şöyle, 1948 de 1 milyar 
410 milyondan 1968 de 22 milyara çıkmıs. Küsu
ratı var. Mevduat 913 milyon 22 30o'000 000 
çıkmış. 24 katı artarak. Krediler 1 milyar 69 
milyondan 1968 de 25 milyara çıkmış. 24 katı 
artmış. Bu kredi mevduat ve para meselesinde 
görüyorsunuz büyümenin çok üstünde 20 - 25 
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kat artmalar var 20 yllık dönem içinde. Dış 
ticaret hacmi ise 488 milyon dolardan, 1 milyar 
280 milyon dolara kadar çıkmıştır. 2,6 katı art
mış. Bu dikkati çekici bir rakamdır. Yirmi 
yılda 2,6 milyon dolar. İste tarımın yetersizliği 
sadece tarıma bağlı kalmanın kifayetsizliği bunu 
gösteriyor. D.s ticaret açığı 1948 de 22 milyon 
dolar iken, şimdi 260 milyon dolar şu sırada 
280 milyon dolar olma ihtimali var. Oysa 12 katı 
büyümüş. Buraya kadar görüyoruz ki para 
bakımından ekonomiye bünyeyi çok asan bir ge
nişlik getirilmiş. Hattâ büyümeyi aşan bir ge
nişlik, getirilmiş. Fiyatlar kontrol edilememiş, 
pa'ranm değeri düşmüş ve bir ara enflâsyonun 
içine girilmiştir. Buna karşılık dış ticaret hac
mi bakımından 2,5 ufak bir büyüme kazanhmış 
fakat bu oran 2,8 olan ekonominin büyüme de
recesine dahi yetinmemiştir. Ekonominin bü
yüme hızım, dış ticaret hacmimiz takibedemem-
miştir. Bu sıhhatsizlik alâmetidir elbet. Veya 
sıhhatsizlikten bir miktar bir şeyler ifade eden 
rakamdır. Buna mukabil dış ticaret açığımız 
12 kat artmış. Şimdi de bu malî durumun hem 
sebeH hem de sonucu olan borçlar durumuna 
geçiyorum. 

'1948 de Devlet borçlan 304 milyon dolar ci
varında. 1968 de 2 müyar 664 milyon dolar 
dıs borç var döviz için. Buna ana ve faiz dâ
hil', kullanılmıyan kredi dâhü. Bütçenin ge
rekçesi ödemeler kısmında tümünü aldığı için, 
ben' de tüm rakamı alarak söyliyeyim. Dokuz 
katı artmıştır borçlanma, Türk lirası ile ödene
cek kısım 5 milyar 431 milyon liradır. Türk li-
raSl ile ifade etsek bu borçların yekûnunu 
1948 de 851 milyon lira iken, «68 de 29,5 mil
yar liraya çıkmis. 33 katı artmış, tik borçlar 
1948 de 1,5 müyar liradan şimdi, 21,5 milya-
m çıkarak 13 katı artmıştır. Toplam borçları 
Türk lirası ile ifade edersek, 1948de 2,5 milyar
dan simdi 51 milyara çıkmıştır, 25 katı art
mıştır.' Kişi basma düşen'dış borcu ifade etmek 
mümkünse 1948 de 42,5 liradan şimdi yaşıyan 
nüfusa taksim ettiğiniz vakit 880 lira civa
rındadır. Her kişiye düşen borç. Borç servis 
oranını dikkate aldığımız vakit %M yi b'ulmak-
f--,-:. Yani bütün ödemeler dengesindeki ge
lir kalemlerimizi ödemeye mecbur olduğu
muz borçlara böldüğünüz vakit % 20 oranında 
bir borç' yükü altındayn, Borç yükümüzü ih
racatla' oranladığımız vakit %'29 lira ihraca-
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timizin (3/1) nisbetinde borç ödeme durumu
na geliyiruz. Hazine durumu ise 161 milyon¬ 
dur 1948 de, 4 milyar liradır şimdi. 20 yılhk 
dönemde gayrisâfi millî hâsıladan her yıla 
düşen kalkınma payı ortalama 2,5 milyar li
ra iken yine her yıla düşen borçlanma mik
tar, 1,5 milyar liradır. Bu ağır maliyeti olan 
Mr 20 yıllık gelişmedir. Bu 1,5 milyarın, borç
lanmanın içerisinde dövizle ödenecekleri var, 
Türk parası 'ile ödenecekleri var. Sabit fiyat ba
kımından düşünürsek dövizle ödenecek, hemen 
hemen sabit fiyatn bu 1,5 milyar, nihayet bir 
miktar aşağıya iner, 1 milyar civarında ka
bul etseniz, 20 yıl boyunca her yıl, millî hâ
sıladan seneye 2,5 milyar artırıyorsunuz, 1 -1,5 
müyar borçlanıyorsunuz. Bu şu demektir; bu 
20 yılın her yılı, her yüzde 1 kalkınma için 
300 milyona yakın borca girmiş oluyorsunuz. 
Yüzde 5 kalkınma hızı yaptı iseniz 15 milyar 
borca giriyorsunuz Yukarıdan beri tetirik etti
ğimiz 20 yüm kesesi ve borçları durumu bu 
Demeikki 20 yılda gayrisâfi millî hâsılamız sz, 
"it fiyatlarla 2 5 milyar lira artarken diğer 
taraftan her yılda 1 milyarın üzerinde bir 
borca girmiş oluyoruz O halde simdi biran 
Hı. bu borçların tümünü birden'' ödediğimizi 
kabul etsek su anda 20 yıllık gelir artasmdan 
elimizde k,aîacak olan (3/5) tir 5 adım Ueri 
bitmişiz 2 adım gerilenindir Hepsini birden 
ödiyemiyeceğimize göre shndilik 2014 yılına ka
dar yayılmışız Basta ' açıkladığımız şeküde 
effr d ö l ta™*;™ı ' . n r l J » n . . r a £ kur 

" S t Lvc v ^ k T o V e ! , W b l dur,,™ 
•̂elm 'stir H v X k hüti tndövT taJrZ^ 

3 ' 2 6 0 m ü v o n lir,ahk kred w T n a kfr' 
X 12BTmZndolf r Mete meZr ive t iT 
-ta*- Yani v S d e 5 0 J n Z J Z , 3 n T „ 
vSde 50 sM W I r T « S T T 20 t l h k 
muhasebede L tadar aftr bir Mİfet rt™ 

W ^ m a v Z l m ı t r bir ^ h ^ M kTvnal 

v I r l r r a k a m T a r lüzim de b o T T d e ™ ^ Z T 
™dnh /be t e rd rö z a m a n n e k L k L T * 
Venezüella '^Ekvator Süi L l ^ b i f i r in ve 
Irak b°"den ilerde S ' borç yü t t b u m d a n 
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Bu ülkeler çok ilginç ekonomik ve tarihî olay
ları da hatırlatıyor aynı zamanda. Bütün bun
la™ sonucu ülkemizdeki geçim ve ücretler 
sistemi elbette ki allak bullak * olacaktı ve bu
nun için de allak bullak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu borç yükii ve 
ücretler sisteminin böylece karmakarışık hale 
gelmesi sabit gelirli vatandaşları cok' sıkmış
tır. Çeşitli zamanlarda artırmalar' yapılmıs-
to, taMbedilmek istenmiştir, ama takibetmek 
mür-ıkün debidir, kolay değildir. Nitekim Per
sonel Kanununu da kolay kolay tatbik edemiyo-
rur„ reform kanunu olması vasfiyle de tatbik 
edemiyoruz. Günkü malî kısım da onu tazyik 
ediyor. Meselâ memurların eline geceni şöy
le bir hesaplasak sabit gelirle alatan,' 1948 de 
122 lira alanın bugün a W ı yukarı eline 472 
lira eline geçerse, fiyat artışlarını takibetmis 
olan 15 nci derecedeki memur bu Birinci dere 
cedeki memur o « m a n ' u s lira alıyor bu 
. * . eline 2 651 lira geçerse fiyat artışta™ 
takibedecek iki çocuklu evli o L a k hesaba 
r. vaphk E MrVe plânımızda ,iyoruu zi va
tandasın özel tüketimini yüzde 2 5 ar t ı racak 
Fiyatlar sabit durursa artacak UH< o Fiva* 
25 u geçince artımıyacak Hep cepten gide
cek Jtmiyecek istihlL bir huydu/ bir e f t L 
dil-. iT'ih/k yürüyecek nitekta yürüyor~Top 

m n J n TO0 vZZ ^ k T ™ ™ rtZİ 1 ™ 
OMM1 nci I Z r J ^ S T , 2 7M Ü r İ ^ 
Z Z L l itietmek uZjvIZ surad '' 
2 iademe uvJun 1 deM Z iS™MMbaz 
olduğuna g ö r e ^ 

Değerli arkadaşlarım, ic borçlar üzerinde 
fazl,. durmadım, dikkatinizi 'çekmek istiyorum. 
affınıza mağruren. Çünkü iç" borçlar pek mü
him mesele değil, dış borç gibi' değil. Eğer 
M kullanılırsa ödemesi kolaydır, zamanında 
ödenebilir, iyi kullanılmazsa onlar da yük olu 
yor. Onun için üzerinde pek fazla durmadım 
W As borçlar biliyorsunuz ki hiç öyle de-
«1. W - zamanmda ' ödiyebilirsek bu döner, 
borçları da yakın bir benzeyişle Osmanlı borc-
îv,na"çok benziyor, 70 yıl kadar "sürdü o Bi-
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tim de 2014 yılına kadar sürecek, eğer yeni 
bordanma olmazsa. Bir benzeyiş var. Sonuç 
benzememesi için elbetteki bütün' g a y r e t i m i 
»flletce çalışacağız, çalışmamız da ^=.. ar, va
zifedir*. * " 

Şimdi değerli arkadaşlarım, nerede bulun
duğumuzu ve nereye gitmemiz lâzımgeldiğini 
rakamlara dayanarak anlatmak için, 1948 den 
1968 e kadar toplu ekonominin bünyesini, bü
yüme miktarını, bünye değiştirmesini ve yük
lendiği külfetlerin nelere mal olduğunu, plânlı 
devre de dâhil, plânsız devre de dâhil, birbi
rini etkiliyor çünkü iste kurtulamıyor^ borç
lu olmaktan 'arz etmiş bulunuyorum. Böyle
likle ekonomimiz kanaatimizce büyümüş bün
ye değiştirmesi normal olmamıştır normal ol-
ması fcm tedbir alınmalıdır Çok ağıra mal ol
muştur çok külfetli olmuştur ve uzun yıllar 
bizi'bu külfet altüıda tutacaktır Bunun ne 
derece önemli olduğunu şimdi diğer ülkelerle 
bir kıyaslama yapma sonucu daha iyi görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, var olmak ya da yok 
olmak yarışı yeryüzündeki bütün ülkeler ara
sındadır. Kıyaslanabilir, ülkeler arasında ya
pacağımız bir araştırma bize içimizde kırtta-
*ma rekorların hiç değilse benzer ülkeler re
korlarına göre olan derecesini göstermek bakı
mından ç l faydalı olacaktır. Önce Dünya Ban
kasının 1967 Atlasmdaki bilgilere dayanarak, 
fert basma gelir durumunu son yıllarm ilginç 
bir eseri olan «Amerika Meydan Okuyor» - bü-
vük bir kısmınız okumuşsunuzdur, belki de 
hepiniz okudunuz - kitabındaki esaslara göre 
ve bizde yapılan bâzı gruplandırmalara göre 
tertiplediğimiz bir tablodan sizlere arz etmeye 
çalışacağı Bilgiler 1965 yılı içindir yalnız. 
Fert basma 200 Uâ 600 doîârlık'grupun orta 
alt kademesinde ülkemiz Brezilya iran Ce
zayir Irak Suriye Arabistan Ürdün Peru 
ve Arnavutluk ile , bir kategoride bulunmak
tadır Son ikisi yani Peru ve Arnavutluk 290 
ve 300 dolar fert basma ile bizden iİerde 
İran'la biz fert basma 230 dolarla 2 300 liray
la aynı hizada gidiyoruz Meselâ; Portekiz 
37oToîârla Melf L 470 dolarla Yugoslavya 
Bulgaristan 500 dolarla italya ÇekoLvakya 
A r S n KıtaT Macaristan 600 lâ 1 000 
dolâria A ^ ve OrtaTpazar ve air »İM 
ribn* develer 1 500 dolârin üslüne çıtoıs 
Ç ^ Tabiî A m e r i ? K^ada favet 
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gibi 2 000 doların üzerinde yarışa devam 
edenlerle arayı tamamen açmıs bulunuyor. 
Yalnız hemen belirtelim ki, fert'basma dolar, 
tek basma da önemli değildir. Bu bütün me
sele varlığm iyi kullanılması ve kütleyi toptan 
ayağa kaldırma isidir. " Meselâ, fert basma 
490 dolarla Libya mayileşmenin çok geren
de iken, fert. basma. 85 dolarla Oin sanayileşme 
yolunda çok mesafe a k s t ı r Petrol ülkeleri
nin durumu malûmdur"" Fert basma çok yük
sek gözüken dolara- ' gercekte'derin bir sos
yal a d a l e t s i n W W H f f ' Fert ba
sma gelir zekonomideki™ değişiklik ve sa-
navileUe, ile birlikte bir L e r kazlnmakta-
<to Ankara Sanavi Odas, o m l a r ı n d a n ve 
kaynaklaHan y a ^ n a r a k bir iki noktayı 
acıklıyaliF. S a U i l ^ m i s ülkelere gayri 
safi miüî" hâsıla fcrisinddl tarım payı % 31-
den y a t a r san^viVayı ta*İMten^afeiı-
Yarı sanayilesmerin birin». 'kademesirHurü' 
yüp i S n T k a ^ e v e germek Î X t ™ BTVT 
nm ^ d e n ^ ^ m e ^ n l ^ o r " Sanayi 
Payının da » d a n rt^^S'ıJütZ 

I n a T ' ™ l 20 ve i T m t t a olaeSındln 
ana* » a k a c a k C î ™ dü eeek » 

d X J ö n ü n d e n s T a varfT^vMe Ak 

d S i X , a T z Yabln^ ÖVuîere ^ BTko 

n X i „ d e b u l u n u l , ™ a . Î L k W „ ^ T 

Değerli arkadaşlarım, fert basına, bu 1967 
bilgileri 250 doları, 2 500 lirası düşerken biz
de. Yunanistan'da 590 dolar düşüyor, Bulga
ristan'da 500 ün üzerinde düşüyor, italya'da 
1100 düşüyor. Yugoslavya'da 500 düşüyor. 
Hele Ortak Pazar, yakında kapısını çalacağız, 
içerisine gireceğiz, fert basına 1 500 doları, 
ortalama, bunu geçen çok var içerisinde, 250 
dolar fert başına 1 500 dolar, altı nüsli. Yani 
bir noktaya gelmek istiyorum Neredeyiz ne 
yapmamız lâzım? Net kalkınma hızı nüfus 
payını çıkarttık 3 4 tutturuyoruz biz , ben 6 5 
aldım ortalama Yani mâkul ota™ diye % 3 9 
Yunanistan 6 7 a l d ı n ı z "bütün kaynaklardan 
toparladığımız rakamlara göre M ^ r t o t a n 
% 9 İtalya % 4 Yugoslavya 9 7 nin üstün
de Ortak Pazar ,3 3 meselelerini' halletmiş 3 3 
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kalkınma hızı ile kütle istihlâk çağına, refah 
çağına giriyor. Çok geriyiz, bugünkü çok ileri 
dediğimiz, geçmiş yıllara nazaran çok ileri 
mesafe almışız o başka. Ama, aldığmuz mesafe 
hemen komşumuz Yunanistan'la, Bulgaristan'
la, Yugoslavya ile, italya ile bunlarla kıyaslı
yorum ki, kıyaslanması lâzımdır, çok geriyiz 
onlara nazaran, ithalât, şahıs basma bizde 19 
dolar, ihracat 15 dolar iton Yunanistan'da it
halât 133 dolara çıknuştır, dış ticaret hacmı-
nm genişliğine bakm. İhracatını 38 dolara çı
kartmış. italya ithalâtını fert başına 142 do
lara, ihracatını 139 dolara çıkartmış. Yugos
lavya ithalâtını 70 dolara, ihracatını'90 dola
ra çıkartmış. Ortak Pazar ithalâtı da, ihracatı 
da fert basma 200 ilâ 300 dolar. Bizimkini 
tekrar okuyorum : Fert başına ithalât 19 do
lar, ihracaat 15 dolar, İste bundan dolayı gü
dük ithalât ve ihracat, yani dış ticaret hacmı-
miz. imkânlarımız çok L i r , harekete geçir-
meye mecburuz. Ülkeler yarısında çok geri
y i * 

Sektör payları, tarımın süratli bir iniş yap
tık bu küçümsenmez. Ama, 27 civarına geldik, 
sanayide 16 yi biraz geçtik veya o c ivarda^ 
şimdi. Yunanistan tarımını pay olarak 25 e dü-
rörmta, yarı sanayileşmiş. Milletlerin ileri ka
demelerine doğru yürüyor mütemadiyen. Sana
yiini % 27 ye çıkarmış. Biz 1962 - 1972 sonunda 
ikinci plân'dönemi sonunda % 20,5 hedef ola
rak "almışız gerçekleşsek bile. Yunanistan bu-
gün bizim hedef olarak aldığımızdan çok daha 
ileride gidiyor, italya muazzam bir mesafe kat'-
etmiş, tarım payım 12 ye indirmiş. Sanayi 
payım 40 a çikartauş. 

Elektrik tüketimi, birdenbire büyük artış-
lar oldu memlekette, fakat neredeyiz onu da 
bilmemiz lâzım. Yans ülkeler arasmda. Bizde 
300 civarında, Yunanistan'da bu 500 ün üs
tüne çıtams, fert basma tüketim. Bulgaristan'
da 1 000 in üstünde, italyaYb 1 000 in üs
tünde Yugoslavya'da 1 000 civarında, hele 
ortak pazarmda 2 000 seviyesini normal ka
bul ediyor artık. Bilhassa üzerinde durmak 
istiyorum, ticaret' filosu çok üzücü bir mese-
ledir. Yarım milyon tonun biraz üstünde. 600 
bin civarında. Yununistan'm 7 milyon ton. 
İtalya'nın 6 milyon ton, Bırakın onları Yugos-
lavya'mn bir milyon tonu geçmiş. Koskoca sa-
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hiller, yerinde duramaz zıptan gibi deniz aha-
lisi, halkamı boş bekliyen kapasiteler. Gölcük'
te boş kapasite var, bütün bu imkânlar sonun
da yarım milyon ton ticaret filosu, yarışta ol
duğumuz ve çok önemli bir yarışta olduğu
muz Yunanistan 14 misli ileride, taratan Yu
goslavya'yı o iki misli ileriye geçmiş. İsrail 
küçücük sahili ile bize yakın. E bu imkânlar 
nedir. Bu gerileme nedir? Demek bir şeyler 
yapmanuz lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, borç yükünü arz et-
tik, çok ağır bir borç altındayız. 20 yıllık 
kalkınmamızın, arz ettiğim gibi iki buçuk mil
yar artırıp, en azından insaflı bir milyar bor
ca girmek suretiyle götürebilmişiz bu 'arabayı 
ve onun sonunda bugün servis yükü denen o 
milletlerarası ölçüye göre % 20 yüklenmişiz, 
oysa bu Yunanistan'da % 2 - 3 arasında gös
teriliyor. italya'da % 6 arasında gösteriliyor. 

Birikmiş borçların ihracata oram, bu da 
korkunç. Bugün birikmiş borçlan 2014 yılına 
kadar ödemek istediğimiz borçları, kullanacak
ları dâhil, faizi dahil ediyorum, 3 milyara ya-
km, 2,69. Bunun 400 bin doları da var. ihra-
catınız 500 ün biraz üstünde 20 - 30 - 40 ı bu
luyor, bu civarda. Bölerseniz, beş katı borcu
nuzu, beş yıllık ihracatınızı bağlarsanız, ipotek 
altına alırsanız ancak böyle ediyor. Bu mik-
tar Yunanistan'da bir katı bile değil. Yugos
lavya'da bir katını biraz geçmiş Tabiî ağırlı
ğına bakın her yerde gösteriyor plânlı dev
rede bunlar iyice meydana çiktı ,hesap var ki
tap var rakamlar size gösteriyor n L t o m -
lar size,getiriyor ve görüyorsunuz Yarıştaki 
ülkelerin arayı bu kadar açmalarının elbette 
bir sebebi vardır Olması lâzımdır başka tür
lü açamazlar Nitekim 1953 yılını, 100 kabul 
edelim 1950 den 1960 a kadar verilen bilgi 
yabancı kaynaklarından bu devreyi aldığı içîn 
alıyorum başlangıç noktalarından itibaren alı
nan mesafeler oranların başlangıçta aravı on 
l a m başlangıçta arayı cok acms oldukhJrnı 
göstermektedir Başlanmcta ileride olanlar T e 
yarış süresince cok ileTve fırknuslar Meşe â 
derece olarak şövle alahm ™ v e 79 dere 
cede imiş 1953 yüz oluTa indlksfbövle k T 
bul edin , YunanSan kTcm.s" O d T C m u s " 
Beraber İtalya88imîs 195Te röre Yani tarif 
pî durunüan Ortak Pazar 87Tıniş TO 87 86 

28 . 1 . 1969 O : 3 

aynıdır. 10 yıl içerisinde 1960 a kadar Yuna
nistan bunu 144 de çıkartmış. Deparda arayı 
açmış, italya 144 e çıkartmış. Fırlamış ileriye, 
Ortak Pazar 136 ya çıkartmış. Biz 10 yılda 104 e 
çıkartmışız. Gerilediğimiz baştan, koşunun ba
şından kayıplarımızın açık misaller ve rakam
larıdır. Yine 1948 ile 1963 devresini ele ala
lım. Bulgaristan'da madencilik % 140, Yuna
nistan'da % 330 ileriye giderken bu devrede 
bizde % 95 ileriye gidebilmiş, arayı açmışlar. 
ithalâtta ve ihracatta bunun "gibi. Hemen her 
gün karşılaştığımız neşriyatta 2000 yılında ya
rışın durumu hakkında tahminler ve hesaplama
lar var. Uzmanlar raporlar hazırlıyor. Meselâ 
Sciance Journal'm 1968 dokûmanındaki bilgi-
ye göre fert basına 600 - 1 500 dolarla Güney 
Afrika, Meksika", Güney ve Kuzey Vietnam, 
Irak, Filipinler, Peru ve diğer bâzıları ile be
raber biz dördüncü kademede bulunuyoruz. 
2000 yılında. Yarışın baştaki kaybı da geçecek 
yıllarda da tamamlamıyor. Yaptıkları hesap
lar bu Bizim altımızda iki kademe daha var 
geride' ilerimizde 4 kademe var Bir - iki ör
nek vermek gerekirse neredeyiz ülkeler yarı
şının bugün ortalama tuttuğumuz net kalkın
ma hızının mâkul olsun diye 39 u aldım, 4 alın 
isterseniz rakam biraz değişir Yunanistan ve 
i tala 'mn bugünkü fert başına millî gelir se
viyesine ye t iLmiz mümkün değildir Çünkü 
o n t a n kalkınma" hızı bizden ileridedir Baş
a n d a k i fert basma gelir seviyesi daha ileri. 

MeSeyi daima a ç * bırakacağız Ama hemen 
« T e d a i m ki Libya 490 iken sanayileşme-
nm neresinde diye arz ettim Şimdi 85 dolar 
Eserken fert başına sanayileşmenin neresin-
d e f F?rt basma dolar pek mühim bir şey de-
W Yrter ki düsen pay iyi kullanılsın, toplu-
Su ayağa kaldıramlsm Yine değerli arkadaş-
fer\ıTnLlâ Yunanistan'ın bugünkü seviye-
m 7 % 73 hızla İtalya'nın bugünkü seviyesi

ne bulun vasü olduğu seviye% 10,3 hızla, 
15 M yıl sonra u t anak mümkün olur. Hızı
nım 7 3 de tutsak Hızımızı 10 3 tutsak Yu-
Zmstan'ınkine 15 yıl sonra italva'nınkine 20 
v rsonra fert basma dolar bakımından eria-
"ek m ^ M n oTr Net kalkınma w ™ - iki 
mUU T t ™ ! k ta78 birmzı kabul etmek de 
™ e t i r ^ r Nüfu, artış i l a kovun üzeri™ 
1 f ? X ; ™t b V t a î t a Z m r ^ Û t a M M . 
ancak Y u n l T a n m t a g ü n M s e v i y e t " 
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yılda Bulgaristan'ın 9 - 10 yılda İtalya'nın ay
nı yıllarda 20 yıl sonra aşağı yukarı bugünkü 
fert basma millî gelir seviyesine ulaşabiliyo
ruz. Ortak Pazar ülkelerinin bugünkü seviye
lerine onlar danalar 50 yıl sonra varmak müm
kün oluyor. 1 500 ü geçmiş altı katımıza fır
lamış. Eğer bk % 4 ile veya 3,9 la onlar 3,3 le 
yani binde 9 veya binde 8 farkı devam ettirir
sek bu rakam 250 - 300 kadar çıkıyor. Ümit 
kırıcı bir hal. Yarış devam ederse. Yine he
men bağlıyayım fert başına doları çok iyi kul
landığımız takdirde fert başına düşen payı 
çok iyi kullandığımız takdirde bünyemizi sü
ratle geliştirdiğimiz takdirde mesafelerimizi 
kapatmak mümkün olacaktır. 

işte değerli arkadaşlarım, nerede bulundu
ğumuzu anlamak için nereden işe ne şartlarla 
başladığımızı hangi yolu takibettiğimizi ve yol 
üzerinde nerelere katlanmak mecburiyetinde 
kaldığımızı yüklendiğimiz külfetleri sonunda 
vasıl olduğumuz hedefleri böylece bâzı rakam-
lara dayanarak arz etmiş bulunuyorum. On
dan sonra Türk ekonomisini kendi içerisinde 
rekor kırmadan - kırmak faydalı ama *- kırma
dan çok ülkeler yarışı içindeki rekorların kı
rılması fikrini benimsemesi gerektiğini belirt
mek üzere de dış ülkeler içerisinde bir kıyas
lama yapmış bulunuyorum. Gözüküyor ki yü
rünecek yol' çok çetin mesafe bir hayli uzak, 
yaralacak şeyler ise çok fazladır. Konuşmamın 
ekonomi ile ilgili bölümlerini böylelikle biti
rip son bölüme gelmiş oluyorum. 

Önümüzdeki yolun çetinliği ve ülkeler ya-
rışında hiç değilse komşu ve benzeri ülkeler 
arasında bir derece almanın zorunluluğu açık 
ve kesindir. Zira bu yarış 21 nci yüzyıla giriş
teki devrenin kaderini tâyin edecektir. Güçlü 
tarihimiz 18 nci hattâ 17 nci yüzyıla girerken 
geçirdiğimiz tereddütlerin nelere malolduğu-
nu bize açıkça anlatıyor. Bu yüzyılın başında 
geçirdiğimiz ulusal kurtuluş ve devrim ha
reketinin hızı zaman zaman c'ok yavaşlatılmış
tır. Biran önce tam hızı kazanmak bunun için 
de sosyal ve ekonomik reformları yapıp bitir-
mek zorundayız. 

1961 Anayasamız yeni bir düzenin kalıbını 
bize getirmiştir. Yama tutmaz hale gelmds olan 
uzun yuların biriktirdiği kötü alışkanlıkları ve
rimsiz usulleri temsil eden ve halen birçok yön- | 
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leri ile yaşadığımız düzeni yeniden şekillendir¬ 
mek ve sıhhatli hale getirmek mecburiyetinde
yiz. Esasen Anayasamızm giriş kısmı emre
dici bir hüküm halinde demokratik hukuk dev-
letinin bütün hukuki ve sosyal temelleri ile ye-
niden kurmak için bu Anayasanın hazırlan-
dığını söylüyor ve Adalet ve fazilete aşık ev-
lâtlarmdan bunu beklediğini ifade ediyor, ik-
tidar ile aramızdaki temel görüş ayrılıkların
dan birisi de budur. Bu düzen Anayasanın is
tediği düzen değildir kanaatimize göre. Ana
yasa bunu böylece M U etmiştir. Anayasa
nın sosyal adalet anlayışı Anayasanın çalışma 
emek ve hak anlayışı Anayasanın çağdaş uy-
ga-hk anlayışı şimdki düzenden ve bu düze
nin savunucusu zihniyetten çok ileri bir dünya 
görüşüne dayanmaktadır Çetin yolun yürünme-
si ve ülkeler yarışının kazanılnLı içteki hu-
zura sarsılmaz bir bütünlüğe inançla ve teş
kilâtla yürütülecek tükenmez bir çabaya bağım-
sız ve basiretli bir devlet yönetimine ve hepsinde 
çok çağdaş eğitim ve teknoloji sevgisi ve gayre
tine baİhdr- işte bunlar v ni ve veri J i hir 
düzen i C l ı c a riisterfi-lridr Bu ^ I L Z 

varmasın!zorunlu ta maktan- BuTeform 
W a T r B n S d a ı ı bSsfstohesfz ZZ~ 

i n L ı n k T d e r i v e T a t t a ^sanavtemenin ktderı hattâ JT?*Z l S7ayle§mefr ™ 

Z f l / 3 T ^ H H . f « t ^ I t C L i İ Z " 

L r M h L I L i ^ i ^ r ürefmTvenfht T v 
katacak s^MUirtZreHtTmd^n « L ™ J e n 
tt^Traurnd.^ v a m l S bi l i r s ^ v o k 

derin bir" rihnivei"toto^ vard r Arz edecek 
derinliini ZVvk ö ^ v e ^ t ^ n ^ 
unsuru olan ö ^ e t m e n t o e T Jeri veTeni to 
mUHvetcmk T r a S T t a t ü r k devimlerinin 

bi'zzat S i m k e f e s i n d e n doğmaktadır Bu 
5taW M n ^ ı I T r f r e halen 25 900 mühen¬ 
d"s ve" tetaiLene" 3 400 tarım ve orman mü 
hendisine 250 bin sanatkâra, 8 600 sağlık el* 
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manma ihtiyaç varken, çok uzağa gitmiyelim, 
1972 de, yani dört yıl sonra 57 bin mühen
dis ve teknisyen 522 bin sanatkâr acunuz bu
lunacakken, ve nihayet 12 yıl sonraa 270 bin 
civarında mühendis ve teknisyen, 2 milyona ya-
km sanatkâr noksanı şeklinde bu ihtiyaç ken
disini gösterecekken çağ dışı zihniyet aşıladık
ları açıkça meydana çıkan iınam ". hatip 
okulları misali verimsiz eğitim üzerinde ısrar 
etmek ülkeler yansınm kaybedilmesinde en 
ağır sorumluluğu yüklemek demektir 

Pml pınl zekâlı bu işte hiçbir günahı 
olmıyan köy çocuklarını yarının mühendisleri, 
teknisyenleri v'e ilim adamları olmaları şansını 
tanıyıp onlara bu yolları kesin olarak'açma
lıyız. ilkokulu bitiren her 100 köy çocuğun
dan ancak birkaçının üst eğitime devam ede
bilmek imkânı varken, bu fırsat eşitliğinin 
varolduğu iddia edilemez. Teknik eğitim yatı
rımlarını temel yatırım haline getirenden 
ülkeler hiçbir zaman yansı kazanamazlar. ka
naatimize göre bu okullar pek mahdut Mr 
miktara indirilip, geri kalanları da yarının 
güçlü teknisyenlerini yetiştirmelidirler. 

Devrimci ve çağdaş bir zihniyetin dışında 
faaliyet gösterecek hiçbir eğitim kurumuna 
imkân tanınmamalıdır. Görüsümüzce g e n ç 
leştirilmesi kesin bir zorunlukiuk icabrtûra! 
işlerden biri de ekonominin parazit faaliyet. 
lerden temizlenmesidir. Bunların bir kısmı it
tim ve tüketim arasındaki darılım sisteminde 
yani iç ticaret sistemine, bir lâsmı" ise yabancı 
ülkelerle olan dıs ticaret sistemine verlesmis-
lerdir * ' ' ' ' 

Araç, tefeci, acıkcı, stokçu, inhisarcı gibi 
bâzı faaliyetlerle -* ya'panlan söylüyorum - Ti
cari faaliyetlere kadar yayılmış olan birinci 
grup üretimle tüketim 'arasındaki kopukluk 
ve dengesizliğinin ve piyasa keşmekeşinin belli 
başlı sebeplerinden birisidir. Ama hemen ek-
üyelim ki, bunlarda suc aramak insafsızlık 
olur. Suç ve günah bu 'ekonomik sistemdedir. 
Anayasamızın ticaret serbestisini biz vatan
daş emeğinin heba edilmesi, tüketici zaruri 
ihtiyacının insaf ve merhamet kavramına ter-
kedilmesi şeklinde anlamıyoruz Gereğinden 
çok fazla olan bu özel teşebbüsü de yararlı 
bulmuyoruz Hele tek dolânn kaybedilmesine 
tahammülü .olmıyan ithalâtımızın aracılar elin
den kurtarılmasını' zaruri o-örüyoruz " 

28 . 1 . 1989 O : 3 

Devlet bu kadar beceriksiz ve güçsüz müdür 
ki, plânlı dönemde ihtiyaç mallarının cinsi
ni ve miktarını hesaplamak imkânı varken, ara
ya birtakım kişi ve firmaları koyarak bir 
sürü mahsurlar' yaratılmasına sebeboluyor. 
Devlet bu işi yapacak güçtedir. Dış ticaret, 
özellikle ithalât Devlet elinde bulunmalî. ih
racat için Devlet ve üreten elele en yakın 
bir işbirliği halinde bulunarak, madeni yağlı 
zeytinyağı, eğer doğru ise - affınızı dilerim - ke
çi pisliği olan üzüm veya çivili incir reza-
leüne elbetteki bir son verilmelidir. 

Arz edeyim, kalkınmamızı ve sanayileşmemizi 
tarım ürününe bağlamışız. Tarım insanının eme¬ 
ğine bağlamışız. Kalkınma payından çok az al-
masma rağmen, sırtından geçinmeye çalışıyo-
ruz. mecburuz, O sonra faydalanacak aynen 
-isim gibi, sonra Türk malını bu türlü işlerle 
rîltaya' piyasalarında, hem de nerede? Yarışta 
olduğumun söylediğimiz ülkelerin içerisinde, 
rakibimiz ülkelerin içerisinde. Bu şekilde bir 
hale getiriyor». Bunun çaresi bulunmalıdır. 
Başka hiçbir çaresi yoktur.' 

Sanayileşmenin gerçek niteliği ve etkenliği 
- „ e ! t - i e stratej& moİları üretecek ağır sana-
,•! fcrafc^ftr. BB ud ancak Devlet ele vv 
- y r t i y l e olur kanaatimize göre. Değişik ka-
n - f e var, tartışırız, hrod muhteremdir. Ka-
- , ^ v M « - 5 , s y.^m böyle olur. Bizim gibi 
«1**!« inin bu riMrfa karma ekonomi sistemi 
^ i k ^ f e e . Bu akuda diyorum yalnız, 
Mr fcam e^r t ic i , bir kısmı teşvik edici bir 
uKn politikaca * « . >ar a*,r endüstri siste
ki kalkabilmek p/yretir^eki ülkelerin bütün 
- n a y i l ^ e çabasır/felce uP-ratır. Kalkmacak-
• ™ ?.„ı tee^eü olun, koruyacaksınız, ya-
H n a y r ^ c a k s ı ^ or-a „ „ , , « ereceksiniz is-
W« ™ıı i s t e d i zaman değismiyen veya mâ-
, m l ^ ^ fiy,,tlarla b u l ^ k imkânına sa-
^ o W k özel tesebbiscü -ş'adamı yarın için 
manl-r v,r,acak/ r * , V t " yolunu a d a k ya-
r,w-.fc i l l e r i ile Bir kısmı emredici plâna 
v i ; ' * W teş«k e « * pıta»',»»* fiya-
tı r ^ ^ a r t i m Üretimini istediğiniz 
^ 9 , ^ l e y i n kctro'l edemezsiniz temel sa-
n ' a y i " ^ ; Böyie karma ekonomi ile geliş
m e ' * o t a bir memleketin sanavü hiçbir «HU 
aVn**^ k a t i m i z budur Bunun üs 
İ M , ^ M 1 i ; „ ; a ; a n özel teşebbüs'bilir M 
ben malımı zamanında müstakar fiyatlarla ala-
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cağım. Rakibini seçer, kim dinamikse o piya
sada kaşanır, özel teşebbüsçülük aslında bu
dur. üretimin anafaktörleri olan emek, serma
ye ve kaynak piyasanın dalgalanan ve binbir 
tesirleri ile oynanan piyasa fiyatlarına göre te
şekkül etmez. Ekonominin sosyal plânlaması. 
yani hizmetlerin gerekliliği, icabına göre teşek
kül ©der. Onun üstünde serbest teşebbüs her 
türlü üretimi garantili bir şekilde alır, yapar 
ve rekabet ise buradan doğar zaten. 

Ağır sanayiimiz, makina imalât sanayiimiz 
ve benzeri temel ve stratejik malları üreten sa
nayiler bütünü ile tanzim edici ve emredici bir 
sanayi politikasına bağlamadan, diğer hiçbir 
sanayi dalı ve alanında başarıya ulaşacağımız gö
rüşünde değilim. O emredici plân meselesinde 
değil. Bu kollefctif sistemlerde var bu doğru, 
komünist sistemlerde doğru, sosyalist sistem
lerde var doğru, karma sistemlerde var doğ
ru, csel teşebbüsü kullanan sistemlerde var, 
doğru. Bünveye göre kullanıyor, öteki sistem 
ayrı. Bu baih basma bir sey. içtimai mesele
leri ile, dünya görüşü ile 'plânı üe ve iktisadi 
ile hep birlikte alırsanız bir sistem doğar, ih-
tiyaç halindesiniz, temeldeki sanayii istediği
niz üretimi yapmalıdır, istediğiniz' fiyat bü
tünlüğünü devam ettirmelidir ki e*er özel te 
şebbüTcü iseniz Biz değiliz devk °o 0a rr ta t 
etsin " A ™ öyle yapmadanız " fiyatı "di ledi 
«İM yük^ttmek irıkânır. bulur K u r u l u s u 
maiyetini istediği' gibi Yükseltmek imkâna 
talm Ondan W d a emredici plân dersen^ 
b*yle' olur. Biz diyoruz ki emredici plân ol 
malı bu tabakada Böyle olursa riânlam'-mız 
çok vwWi rfdec* kanaatindeyiz Yalnız şür 
di hemen s4eyevim bir teşe4üsü var prog 
ramda gördüm bir ,ente™yon mevda'J « 
t i r ™ * L ™ , , Hükümet demir - İ £ ~ J L " 

Z ^ ,nrü îfj^f W b , L ^ A™ t. 

ffnde Z Z a t i w 4 ^ L Z w J ta 1Z' jmk^toplamak At.yac d u y ^ u , t u r bu zara-

h t o Ü T f a y l etnüyecek! 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - İnşallah eder, 
temennimiz odur. 

28 . 1 . 1969 O : 3 

M. B. G. ADINA KADRİ KAPLAN (Devam
la) - inşallah. Kanaatimiz odur ki kolay de
ğil. Çok önemli gördüğüm birkaç konu üzerin
de anahatlan Ue duruldu. Gerek bunlar, ge
rekse diğer önemli noktalar, ilgili bütçeler ko
nuşuldukça daha şüphesiz teferruatla anlatıla
cak. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizi ilgilendi
ren, kanaatlerimiz beraber olur, ayrı olur fa
kat mühim olan nokta, şu müşterek noktalara 
brünbn tarafları ortaya koydum. Buraya ka
dar ekonominin durumunu arz etmeye çalış
tım. iç politikada bizi fazlasiyle üzen ve re-
jinı için doğru olmadığı kanaatine sürükliyen 
Mr gdkme n r . Asın bir hassasiyete ve bir 
karşı davranışa mutİaka sebbeiyet verecek olan 
Anayasanın ruhu ve temeliyle yakından ilgili 
bulunan konuların çeşitli amaçlar için malzeme 
olarak kullanılmasını 'biz çok mahzurlu buluyo
ruz. Bunlardan birisi Anayasanın tarihî ve 
hukukî temelinin ifadesi olan'başlangıç kısmı-
n değiştirilme gayretleridir. Tatminkâr ol
masa L tenkid etsek de Türkiye çok sakıncalı 
bir gidhten ayrılarak hiç değilse «Myle kıyas-
lanaımyacak yeni bir yöne oturma cabası içeri
sindedir. Bırakın eskiyi aramayı,' girişilmiş 
bulunan bu çabalarm da heba edilmemesi için 
çok daha ciddî, cok daha canlı, çok daha âdil, 
cok daha verimli'bir düzene ihtiyacımız vardır. 
Hal böyle iken Anayasa üzerinde cirit atılabi
leceğini zannederek bugünkü yöneticileri müş
kül duruma sokacak oyunların perde arkasın
dan oynamasına son verilmesinin zaruretine 
kaaniiz. Haks^hğa uğradığı düşüncesine sa
ğ a l m a k ntPhesiz ki insanların tabiî bir hak 
kidir. Bunu böyle kabul ediyoruz Buna de-
n«cekhicHr sözümüz yoktur Ama kütleleri 
ve partileri bu işe alet etmeyi. düşünmek her 
hride' H-Mr zaman bir hak olamaz Bizi hay 
r e * r içeririnde bırakan asıl mesele bu d e l 
şikliğin' mutlaka'yapılması gerektiğini ç ü n S 
Ad Je t Partisi kontesine sundan önergenin 
saMbi ve takipçisi kbinin bu W bırakmıvaca 
ğ-rY'mkcn 'Jn edecek âdet*, 'partisini "teh 
Gedebilecek durumda" olanların varhğıdn- Hele 
bunlar Anayasa Komisyonu sibi en önemli to 
ko-nisyonun b l n d a bulunuSa bu k o n u d a 
faaliyetlerin şimdiden gölgelenmiş otaıası düşü 
nülemez mi? Bu cok h a L s konuyu burada 
kapatmak istiyoruz 
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D*j politikadaki bağımsızlık kavramada 
iktidar görüşü ile aramada bir görüş farkı 
var. Ne derece bağlı bir ekonomi haline geti
rildiğimiz açıkça ortadadır. Böylesine bağım-
lı hale getirilen bir ekonominin diğer alanlarda 
yüzde yüz bağımsız hareket edebileceğini dü
şünmek çok fazla iyimserlik olur. Devleri tah
rik edebilecek olan ya da onların sürtüşmelerin
den çıkacak kıvılcımların infilâk ettirebileceği 
bir politikanın izlenmemesi kanaatimize göre 
dıs politikamızın temeli olmabdır Bunu bir 
JJ, Eusya'ya Amerika'ya asın düşman» ol-
mamalıto diye,ifade ediyor bir temı başka 
türlü ifade ediyor Bugün,dev oldukları çok 
ileriye l ö k l e r i .feza yansının falan yerinde 
buhmduklan malûm Tahrik edecek işte düş
manlık mânası budur asm düsmankk güdecek 
s iyaJ tcok aleyhimize neticekr verir kanaa
tindeyiz* Ve onların sürtüşmesinden meyda
na c&an tavılc.nua infilak edebilecek bir poli
tika taMbedersek içlerimizdeki tesislerle Me
rimizle testlerimizle yurdumuzdaki stokarla 
yann şimşekleri üzer imi çekecek bir hale ge-
feek bu politika bizim için'başanlı bir politika 
olmaz kanaatindeyiz 

NATO'ya girişimizi zorhyan şartlann deği
şikliği ölçüsünde ' u t a r î bloklaşmalar» tehdit 
alanlan dışına çıkılmasını ve bu karşılıklı teh
dit kamplarının yumuşatılıp nihayet çözülmesi 
yolunda büyük gayret* sarf edecekler arasında 
bulunulmasını biz her bakımdan durumumuza 
ve şartlarımıza uygun buluyoruz. 

Kısaca * . politikamız basiretli, inanch, hay
siyetli ve kendine güvenli bir yöne oturmuş ol
malıdır. Kıbnsta cereyan eden olayların özel
likle ilk başlangıcında ve son kanlı olaylarda 
âni ve kesin bir askerî müdahalenin şart oldu
ğu fikrini zamanında açıklamıştık. * Ekseriya 
yapıldığı gibi is işten geçtikten sonra doğru 
tavır takınmak* dâvayı kurtarmaya yetmemiş
tir. işin peşini bırakmadan ta ki federasyon 
gerçekleşene kadar tetikte durmanın zarureti
ne inanıyoruz. Geçmiş olaylar aynı vahşetle 
tekrar landı takdirde*Meclisleri toplaya za
man kaybetmenin doğru olmadığını düşünerek 
böyle saldmlara karşı misliyle mukabele için 
Hükümeön yetkili olduğu hakkmdaki kanaati
mizi tekrarlamak isteriz. Zira bu hususta Mec
lislerce gerekli yetki vaktiyle verilmişti görü
şündeyiz. 
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Buhranın başından itibaren belirgin, açık, 
uluslararası politika anlayışına göre çözüm 
şansına sahip bir politikayı devamlı olarak iz-
leyememiş olmamız karşı tarafın geniş manev
ralar yapmasına imkân vermiştir. Daha ev-
velki toplantılarda sayın arkadaşlarım görüşü
müzü Hükümetin kabul edilebilir, uluslarca 
belli, bizce anlaşılabilir, milletçe belli açık, 
kesin, belirgin bir tezi olmacbğım söylemiştik. 
Çeşitli alternatifli bir tezden bahsedildi. Ka
naatimiz odur, dış politikada esneklik ilkesi
ni, faziletini anlamakla beraber bâzı meseleler
de acık ve kesin olamazsak karşı tarafın ma
nevra yapmasına imkân haklamış oluyoruz. 
Burada da karşı taraf bizim açık, belirgin ve 
kesin bir çözüm tarzına sahibolamamamızdan 
yararlanmıştır kanaatindeyiz. 

Bağımsız ve uluslararası garantiye bağlan
mış Kıbrıs Federasyonu tezinin millî bir görüş 
haine gelmekte olduğunu görüyoruz. Hükü
met de acaba bu görüşte midir, bunu öğren
mek istiyoruz. Taraflarca kabul edilecek böy
le bir tez şüphesiz M Adadaki bütün yabancı 
tesirlerin testi ve kuvvet dâhil kaldırtmasını 
gerektirebilecektir. Karşı taraf da bunu isti-
yecefctir. Eğer kam taraf soydaşlanmıza ba-
sit bir azmhk hakkında ısrar ederse bu takdir
de yapılacak iş kanaatimize göre fiilen mev-
cudolan fizikî aynmı kuvvetle de takviye ede
rek fiilî ve hukukî durumun birleştirilmesi yo
lunda özel tedbirler almaktır. 

Böylece konuşmamızı plânlı ekonomi kav-
ramına bağh kalarak daha ziyade plân ve prog
ram üzerinde yoğunlaştırdık. Ve geçiştirilmiş 
acı tecrübelerin bir daha tekrarlanmaması için 
20 yıllık bir dönemdeki iyi ya ela sakıncalı to-
tumumuzu tasaca gözden geçirdik. Çok tedbir
li hareket edildiği ve gerekli reformlar mutla
ka ve kesin olarak yapıldığı takdirde ilerisi için 
ümitli olmak gerekir. Yapılacak reformlarda 
geciktiğimiz ölçüde başarısızlıklara uğramak
tan ve sonunda ülkeler yananı kaybetmekten 
kaçınüamıyacaktır. Yepyeni* bir anlayış Ve 
şuurla tutulacak yolu berrak olarak görmeye 
başlayan ve bu yolda görev almak için sabır
sızlıkla didinen devrimci, genç Atatürk kuşak-
lanna olan sonsuz inancımızı tekrarlayarak ye
ni bütçenin programın gerçekleşmesi yolunda 
yüce ulusumuz için başarılı olmasım dileyerek 
Grupum adına saygılanmı sunanm. (Afajlar)' 
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BAŞKAN - Kontenjan Grupunun iki söz
cüsü var efendim. Birisi Sayın Madanoğlu, bi
risi Sayın İznıen. Konuşmalar birbirini itmam 
edici değil mi efendim?... Buyurun Sayın Ma
danoğlu. 

KONTENJAN GRUPU ADINA CEMAL 
MADANOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. tt.) -
Sayın Bütan, sayın senatörler; Kontenjan 
Grupunun 1869 bütçesinin tümü üzerindeki ge
nel görüsünü, çoğunluğunıuzca onaylanan, 
anaçizgileri ile belirtmeye çalışacağnn. 

Konunun teknik ayrıntılarmı Sayın Mehmet 
izmen yapacaktır. 

1946 -1960 yıkımında; gericiliğin hortlaması, 
gereksiz borç bataklığına dalınması, kaynakla
rın kaptırılması ve bağımsızlığın yitirilmesi Tür
kiye için bağışlanmaz bir başarısızlık olmuştur. 

Bugün de,ekonomik koşulları zorlar, sosyal 
yapı değişikliğini duraksato ve güvenliği sarsa-
lannııs bir durumdayız. 

1961 Anayasasınm getirdiği sosyal Devlet 
anlayışı ile komünizm arasında bir ayırım yap
mamaktan, yapamamaktan yararlananlar işi 
sağ - sol ticaretine dökmüş bulunuyorlar. 

Sovyetlerin uyguladıkta, kendilerinin sos
yalizm, bizim komünizm dediğimiz düzenin iç
yüzü olan (Toplum için öncelik) deki katı küî-
tür anlayışı; düşünce, söz, bum özgürlüklerini 
kısmakta, Msinin koşullarını ağırlaştırmakta, 
atılım gücünü kırmakta ve kişiliğini sındırmak
tadır. 

Komünist yönetim bürokrasiye, bürokrasi de 
bir tür burjuvaziye dönüşmüştür. 

Onun, sosyalizmin güvenliği için, destekliye-
rek kucaklayıp sarıldıktan sonra bırakmıyan ür-
künç emperyalizmi, kapitalistlerin sömürgen 
emperyalizminden, sonuçları bakımından ayırde-
dilemez. 

Anayasanın sosyal niteliği ve bilimsel yönte
mi içinde, gerçeklerin gerçeH olan yeniden kur-
tulusculuğa girişmenin, ülkenin sorunlarını dile 
getirmenin komünizmle hiçbir ilişkisi, hiçbir 
bağüantısı olamaz. 

Toplum gerçeklerine sırt çevirircesine, Ana
yasayı gereği gibi yürütecek kanunlar savsak
lanmakta ve Anayasa kuruluşlarına karşı durul
makta, sömürünün sürdürülmesi için kışkırtıl-
dığı besbelli olan bağnazlık; Kurtuluş Savasına, 
Atatürk'e, Cumhuriyete ve lâikliğe karşı; halkı 
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cami ve hatipler yolu ile ayaklanmaya iteliyerek 
gericilik ve tutuculuk desteklenmektedir. 

Ulusun geleceğe güveni, özgürlüğü ve ege
menliği; ekonomiyi topluma dayandırmak, ters 
akımları durdurmak ve kişilikli bir tutuma gi
rişmekle oluşur. 

Güvenlimi kendi gücüne bağlıyarak uiusla-
samarms bir toplum; yabancılaşıp dağılacak ve 
İcendini'yenilemek isteminden yoksun bir yığın 
olarak kalacaktır. 

Bütün bunların bilincine varan gerçek ay
dınların, gerçek milliyetçilerin, gerçek öğret
menlerin açtıklan Atatürkçülük yolunda topla¬ 
nan gençliğin, yurt sevgisi'temelinde ve yurda 
bağlılık anlamındaki cıtaslarmı, onların komü
nistliklerine yormakta; kaçınmalıyız. 

Gendiği cağını doldurmuş, verimsiz ve ye-
tersiz klâsik 'eğitimden kurtarıp, ekonomik ger-
çeklere ve yurt koşullarına uyarlı çağcıl metot-
larla ve eğitim eşit'liği içinde, ülkenin geleceği
ni kuracak ve kurtaracak yönde yetiştirmeli, 
coşkunluklarını kışkırtmalara bağlamak alışkan
lığından sıynlmalıyız. 

Sosyal zorunluklara baraj kurulanılacağım 
da iyi bilmeliyiz. 

Sayın senatörler, 
Güvenliğin temel ön-ütü olan ordu gücünün 

kav, ağı ulusun sevgi ve desteğidir. Milleti, ken
disini ayakta tutacaktır. Onun içindir ki, Ordu -
Millet kaynasımı içinde ulusal ordu olmayı özler 
durur. ' * 

Ordu yabancı ve yerli şirketlerin ortaklığın-
da ticarete itilmenin ne demeye geldiğini, tasar-
ruf gücünün Devletinin Millî Savunma yatırım
larında kullanmasının isin dondoorusu olduğu
na, sezinlemiş bulunmaktadır. Milletin ekonomik 
gücü ordunun kudretidir. 

Onun kalkınma çabasının dışında kalması 
kalkınma geneMne aykırıdır. Ordunun eğitim -
kültür dönemini köklü bir kalkınmaya katkı ey
le™ izlemelidir. Ordu tüketici durumdan çıka
rılmalıdır. 

Artık Türk Ordusu dünya görüşünde olsun, 
yurt sorunlarmda olsun, gereği kadar dePse 
bile, yeteri kadar bilinçlenmiştir. Onun içindir 
ki, Türkiye'de bir Yunanistan'denemesi düşünü-
lemiyor, bu yoldaki sorumsuzca davramslar da 
olumsuz yankılar yaratıyor. 

Sayın senatörler; 
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Toprak reformu yapmadan, ulusal adalet 
sağlanmadan, millî gelir dağılımı yapıcı bir bir
leşime sokulmadan sanayileşmenin temeli atüa-
maz ve kalkınma gerçekleştirilemez. Çünkü, top
lum millî sanayi için de pazar olma olanak ve 
yeteneğini başka türlü kazanamaz. 

Bu sorunları çözümlerken ve bütçelerle oluş
tururken, bütçenin biçkisinde gelirin gidere 
denk düşmesine pek b'akılamıyacaktır. 

Son taksitini daha 1954 te ödediğimiz düyu
nu umumiyenin benzeri olan konsorsiyum var
ken, toplum dış yardımsız edemiyeceğimize 
inanmışken, ve yönetim (çivi çiviyi söker) güdü
münden ayrılamazken borçtan kurtulacağımız 
yok ki bütçede denklik aramaya yüzümüz ol
sun. Yardım alınır, alınmaz değil, 1929 larda, 
Batıda patlıyan büyük malî bunalıma rağmen, 
Türkiye binbir çaresizlik içinde devletçilikle 
cok yol almıştı'devletçiliği yozlaştırıp Dev-
îet kapitalizmine dünüştüren Devletlilerin çift
li*! haline getiren tutum giderilirse" ve alman 
yardım özel sektörün elinde bölük pürçük kal
maktan çıkarılıp yurdun öncelikle alt yapı de
ğ i ş t i r m e l e r i kullanılıra kalkınma hızım 
fvîce artırır Elverr M bağımsızlığımızı kös
teklemesin. . 

Ekonomik bağımsızlıktan yoksun ülkelerde 
yabancı sermayenin sunduğu geliştiricilik, enin
de sonunda geçiktiricice dönüsür. Ve yerli 
aracı, kapitalizmin dısa dönük 'sömürgen ser
mayesi karşısında suyun akarına gider, bilerek 
bilmiyerek işbirlikçi olur çıkar; Ülke böyle sö
mürü yatağı'olur. * 

Milyoner fışkırtmanın toplumu kışkırtmak 
demek olduğu da hiç düşünülmez. 

Oysa, henüz ekonomik düzeye ulaşmadan 
ortak pazara gidiyoruz. Devlet işletmeleri dâhil 
yerli sanayii silip süpürsün diye.. Ülke yaban
cıların tarım plantasyonu olsun diye.. Türk hal
kı ortak pazar ülkeleri arasında ağır isçi ola
rak erisin diye.. Ve de millî Devletlik'anlamı 
ortadan kalksın diye.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Sayın Başkan, hatibe müdahale etmeniz lâ
zım. Son 'cümlesine dikkat ederseniz memleketi 
ne hale sokmak istiyor, eğer bütçe üzerinde fik-
ri varsa.. 
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KONTENJAN GRUPU ADINA CEMAL 
MADANOĞLU (Devamla) - Sayın senatörler. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Madanoğlu. 
KONTENJAN GEÜPU ADINA CEMAL 

MADANOĞLU (Devamla) - Değiştirdim, 
başka konuya geçtim efendim.. 

'BAŞKAN - ' S a y m Madanoğlu kontenjan 
grupu adına konuşuyor. Konuşmaları herkes 
tarafından dinleniyor, her grup burada konuş
masını yaptı. A. P. si Grupunun da sözcüsü 
vardır, bu yapılan tenkidlere cevap verecektir. 
Onun için diıdiyelim, müzakereler daha salim 
bir mecraya girer elbette.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
-Dinliyeceğiz; her söz dinlensin, söylensin. 

KONTENJAN GEÜPU ADINA CEMAL 
MADANOĞLU (Devamla) — Sayın senatör-
ler.. 

BAŞKAN — Efendim siz karışmayın, baş
kanlık müdahale ediyor. 

Saym Kalpaklıoğiu, lütfen konuşmayı sü
kûnetle dinliydim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
-Dinliyeceğiz, her söz dinlensin söylensin diye. 

BAŞKAN - Efendim, bütçe görüşmeleri 
umumi bir gensoru mahiyetinde olduğu 'için fi
kirlerini ama yanlış, ama doğru herkes söyliye-
cek. Ona lâzımgelen cevabı da karşıda bulu
nan gruplar verecektir. Bu itibarla lütfen sü
kûneti muhafaza edelim.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devmala) 
- Biz fikrin lehinde ve aleyhinde bir şey söy
lemiyor. . 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) - Saym Baş
kan susturan. 

BAŞKAN - Lütfen müdahale etmeyin.. Ben 
görüşüyorum, müdahale etmeyin.. Müdahale 
eders'eniz sükûnet bozulur. Sayın Kalpaklıoğiu 
lütfen efendim.. 

Buyurun Sayın Madanoğlu. 
CEMAL MADANOĞLU (Devamla) - Sağ 

olun Saym Başkan. 
Gelenekselleşmiş bir tutum olarak 1969 

bütçesinin gelirler bölümünde, anapay Va
sıtalı Vergilerindir, bu yükün ağırını yoksul 
çoğunluğa yüklemek demektir ve Anayasanın 
herkesin gücüne göre vergilendirilmesi ilkesi
ne de, sosyal hukuk devleti anlayışına da aykı
rıdır. 
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Harcamalar da öyle; darhklı halk yararla
namamakta, ötekiler kredi olanaklarını ellerin
de tutmaktadırlar. Prensibolarak doğru olan 
Kurumlar Vergisinin artırlması bu haksızlığı 
gideremez. Kazancını gizlemesini bilen aracı-
lar, şirketleşmeden çalışan çıkarcılar kontrol 
kurulana aknamıyacakları için, ağır başlı ku
rumlar ya yünlacak ya da ötekilere uyacaklar-
dır. 

Bu vergi ticaret ve sanayi, ithal ve ihraç, 
tarım ve arazi alanlarım içine alan müterakki 
vergileme sistemini ve kontrolünü kapsamadık
ça, ucuza mal olan kütle üretimini y&acak, 
standartlaşmayı bozacak ve sanayilemeyi de 
geciktirecek, engelüyecektir. 

Anayasa; kalkındırıcı, gelir artırıcı, döviz 
birikimi sağlıyan, toprak verimini artıran, is 
alanları açan, geniş ve yaygın halk kütlelerin; 
yararlı olacak yatırımlara öncelik tanırken; 
şimdilik araba vapurlarmı artırmakla giderile-
cek bir ulaşım sıkışıklığına ayrılan istanbul 
köprüsünün milyarları üe; 600 milyona çıka
cakken 3,5 milyara pathyan Ereğli - Demir Çe
lik gibi bir kaç anafabrika yapılamaz nu, ya da 
gerçek bir ilâç sanayii kurularak ambalaj sa
nayiinin köM kurutulamaz mı, bu milyarlarla 
bir makina - motor sanayii geliştirilerek mon
tajcılık oyunu bozulamaz mı? 

Kotacıkk, havadan kazanç getirmekte, itha
lâtı düzenlemeye değil, düzensizleştirmeye yara
maktadır. İthalâtı gümrük tarifeleri ile düzen
lemek, ya da Devletin ithalâtı doğrudan doğruya 
ihtiyaç sahiplerine dağıtması hem fiyat ve ka
zançların kontroluna, hem de para kacirılmasını 
önlemeye yanyacaktır. 

Sayın senatörler, 
Plân, temel ekonomik stratejiye uygun olma

lıdır. Bu strateji toprak reformu, teknik ziraat, 
birleşik köy kooperatifleri, temel sanayiin, doğal 
kaynakların, tekel niteliğindeki isletmelerin 
Devletin elinde olması ve mamulleri' pahahya 
mal olsa da, yerli sanayiin geliştirilmesidir. 

özel kesim, halka ack büyük sermaye şirket
leri kurmamakta direniyor ve aile şirkeüerini 
daha kullanışlı buluyor, az sermaye koyup çok 
kredi, az yatırım yapıp çok kâr istiyor, hem de 
kendisinden yana olan yönetimin fiyat ve kalite 
kontrolü sağlamasını engelliyor, bu ters gidi
şin önüne geçilmelidir. 
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Atom çekirdeği dengesinde bulunuyoruz, bu 
süregenleşen dengeyi değerlendirmek, geleceği 
kurtarma uğraşına girişmek yaşam isteminin ge
reğidir. 

Ekonomik alanda dışa bağlılık ne ise politik 
alanda da odur. Ve ülkeler topluluğunda kişili
ği olmıyan devletlerin yeri yoktur. 

Biri dost sanılan, öteM düşman bilmen İM 
çekirdekli güç arasında, sosyalizmin güvenliği 
uğruna araya gitmemek için, tutturmuş bulun
duğumuz yolda, durumumuzun özelliğine göre, 
güvenliğimizi çatışmaların üstünde tutarak 
ayakta durmamn koşulları elimizde bulunmakta
dır. (A. P. sıralarından «çöz bilmece bakalım.» 
sesleri.) Sözlerimi renklendiren saygı değer 
senatöre sağ ol derim, sözlerimi değerlendiren 
senatörlere de var ol derim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın izmen. Kontenjan Grupu 
adına. 

KONTENJAN GRUPU ADINA MEHMET 
İZMEN (Cumhıu-başkanınca S. Ü.) - Saym Baş
kan, Senatonun değerli üyeleri, Kontenjan 
Grupunun bütçenin incelenmesi ile ilgili görüş
lerini sunmak üzere kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. Sözlerime başlerken bütçenin hazırlanma
sında emeği geçenlere bu arada Maliye Bakan
lığının güzide elemanlarına teşekkürlerimizi ifa
de etmek isterim. Bütçe tasarısına uzun ve 
yorucu çalışmalarla inceledikten sonra, Senatoda 
görüşülecek hale getiren Bütçe Karma Komisyo
nunun Saym Başkanlık Divanına ve üyelerine de 
teşeteürlerinüzisunanz. 

Saym senatörler, 1969 yılı bütçesi Hükümetçe 
teklif edilen şekliyle konsolide 'bütçe olarak 
26 661 924 000 liralık gideri kapsamaktadır. Bu
na karşılık hesaplanan gelir toplamı 25 milyar 
461850 000liradır. Arada 1 milyar 200 000 000 
lira fark varcbr. Bu farkın 600 000 000 lirası 
bütçe tasarrufları ile, 600 000 000 lirası da iç is
tikrazlarla kapatılacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu, bütçenin gelir top
lamım Hükümetin teklif ettiği miktarın 9 milyon 
Ura fazlası ile 25 milyar 470 103 000 lira tes-
bit eylemiştir. Gider toplamım da 26 milyar 
670 103 000 lira olarak bağlamıştır. Buna göre 
Komisyonun yaptığı şey, ilk bakışta gelirleri 
9 milyon lira artırn.ak, giderleri de kezalik 9 mil
yon lira çoğaltmaktan ibaret gibi görünmekte-
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dir. Aslında Komisyonun müdahalesi bundan 
ibaret değildir. Raporundan öğrendiğimize 
göre Komisyon, bütçe giderlerinden bâzılarına 
368 000 000 lira eklemiştir. Bu miktar bütçe 
tasarısı giderlerinden indirilmek, bu arada cari 
giderlerden kısıtı yapılmak suretiyle karşılan
mıştır. Böylece eklenen meblâğın 50 milyon li
rası ilk okullara, 120 milyon lirası köy yollarına, 
80 milyon lirası da köy içme sularına tahsis edil
miştir. 

Komisyonun geçen yıllardan tamamiyle ayrı 
bir tutumla yapılan bu müdahalesini takdirle 
karşılarız. Böylece bir taraftan eklenen 
ödeneklerin karşılığı gider bütçesi içinde sağlan
mış öbür taraftan da oranı küçük de olsa, bir 
miktar ödenek cari giderlerden kesilerek yatı
rımlara kaydınlmıştır. Ayrıca bütçenin gelir gi
der münasebetlerine de dokunulmamıştır. 

Muhterem senatörler, 1969 bütçesi gider ye
kûnu itibariyle 4 milyar lira tutarında % 18 
oranında 1968 bütçesinden büyük bir bütçedir. 
Buna göre, 1969 malî yılında geçen yıla naza
ran 4 milyar lira tutarında fazla harcama yapı
lacaktır. Bunun karşılığında millet, mükellefler 
4 milyar tutarında fazla bir yük yüklenecektir. 
Bunun büyük bir kısmı vergi yolundan, kalan 
kısmı da borçlanma suretiyle sağlanacakta. Bu 
haliyle 1969 bütçesi görünüş itibariyle memle
kete ve millete daha büyük hizmetler getiren 
bir bütçedir. Memnunlukla karşılanması gereken 
bir bütçedir. 

Aziz senatörler, 1969 bütçesi şekil, tertip, 
genel karakter itibariyle geçen bütçelerinden 
farklı değildir. Yeni bütçe sadece gerekçesi ba
kımından geçen yıl bütçesinden ayrılıyor. Geçen 
yıl bütçe gerekçesi iktisadi, malî gerekleri bir 
arada mütalâa "ettiği halde, bu yılki gerekçe 
bütçeyi doğrudan doğruya ilgilendiren malî icap
lara dayanan bir vesika olarak hazırlanmışto. 
Bu gerekçe ile birlikte Büyük Millet Meclisine 
ayrı metin halinde bir yılhk ekonomik rapor 
verilmiştir. 

Bütçe gerekçesinde bu değişikliğin sebebi 
olarak yapılan açıklamanın aksine, İM ayrı me
tin bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile 
ilgili gereklerin incelenip, tartışılmasını güçleş
tirmiştir. Öbür taraftan, bu yeni gerekçe yıllık 
ekonomik rapor kapsam yönünden de geçen 
yıllarmkinden aleyhte olarak farklı, açıklama-
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lan rakam tabloları ve grafikleri bakımından 
kısa, yetersiz ve muğlâktır. Bize göre bu yıl büt
çesinin gerekçesi ve bununla birlikte verilen 
ekonomik rapor bütçenin Parlâmto üyeleri ta
rafından kolaylıkla incelenmesine elverişli de-
ğildir. . 

1969 bütçesi İkinci Beş Yılhk Plânın 1969 
programına nazaran 1 milyar 110 000 000 lira 
miktarında bir fazlalık göstermektedir. Bu faz
lalığın nedeni olarak gerekçede yapılan açıkla
malar tatminkâr değildir. Gelir hesaplarında da 
bütçe ile plân ve 1969 programı arasında fark
lar vardır Bütçe gerekçesinde bu bakımdan bir 
karşılaştırma yapılmamıştır. 

Sayın senatörler, şimdi bütçenin genel ka
rakteri hakkındaki görüşlerimize geçiyorum. 
1969 bütçesi esas karekteri itibariyle büyük öl
çüde açık bir bütçedir. Tasarrufçu bir görüşle 
hazırlanmış değildir. Bütçe giderlerinin siklet 
merkezim geçen yılların bütçelerinde olduğu gi
bi verimsiz cari giderler, gittikçe kabaran per
sonel masrafları teşkil etmektedir. Devlet teşki
lâtının her zaman tenkidedilen hizmet kadrola
rı bugünkü halini muhafaza ettikçe, bütçelerin 
bu karakteri elbette devam edecekte. Bugün 
Devlet teşkilâtında ve kamu hizmetleri alanmda 
bâzı hizmetler hikmeti vücudunu kaybetmiş ve 
faydasız bir hale gelmiştir Kamu hizmetleri tes-
Matında pek çok mükerrerlikler vardır Aynı 
hizmetler yanyana birbiri üzerine kurulmuş 
mükerrer teşkilât tarafından görülırrektedir Ay-
rıca bâzı hizmetlerin millete yüklediği yüklere 
sakladığı faydalar arasında akyhte farkta var
dır" Bu nedenle bugünkü tesküâtta kolaylıkla 
vazgeçilmesi kabil olan hi J e t kadroları m L u t 

Bütün bunlar hizmet ve organizasyon saha
larındaki yeni görüşlerle ele alınıp bir türlü 
ıslah edilmediği için bu hal devem etmek-
te ve bunlar için bütçelere konulan ödenekler 
faydasız ve fuzuli bulunmaktadır. Memleketin 
plânlı kalkınma çabası içinde bulunduğu bir 
zamanda bu gidishı mahzurları büsbütün göze 
batmaktadır. Bütçe gelirlerinin tasnifinde bâzı 
hatalar vardır. Bütçe gelirlerinin tahmini ka-
banktır, aşın iyimserliğe dayanmaktadır. 

Değeğrli senatörler, bu teşhislerimizin se
bepleri şunlardır : Görüldüğü üzere 1969 malî 

1 yılı konsolide bütçe giderlerinin yüzde 47,3 ü 

8 7 -
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cari işlere, yüzde 25,3 ü yatırımlara, yüzde 
27,4 ü de sermaye teşkili ve transfer harcama
larına ayrılmıştır. Bütçe giderlerinin global 
tasnifini gösteren bu oranlar geçen yularla kı
yaslandığı takdirde anaçizgileri itibariyle bu 
yıl farklı bir durum olmadığı, istikrarlı bir 
bünye değişikliği meydana gelmediği görülmek
tedir. Bu konuda önemle üzerinde durulacak 
bir husus bütçe giderlerinin büyük oranda, 
yüzde 50 ye yakın cari giderlere yakın devam 
edildiği noktasındadır. 1969 bütçesindeki cari 
giderlerin 1968 e oranla yüzde 11 fazla olduğu 
görülür. Böyle bir oran ikinci Beş Yıllık Plân 
ve 1969 programı hedeflerine aykırı bulunmak
tadır. Malûm olduğu üzere plân ve program 
ile bu konuda tesbit edilen hedef yüzde 8 dir. 
Cari giderlerin bu hedefin üstüne çıkarılmama
sını öngören plân, artan imkânların yatırımla
ra tahsisini istemektedir. 1969 bütçesinden ya
tırımlara ayrılan ödeneğin 1968 yılına naza
ran artış oranı yüzde 9 dur. Buda yüzde 13 
olarak tesbit edilen bir plân hedeflerine ve 
1969 programına önemli ölçüde aykırı bulun
maktadır Sermaye teşkili ve transfer harca
malarının 1968 yılma kıyasla artış oranı pro
gramda yüzde 48,5 olarak tesbit edildiği halde 
bütçede bu nisbet yüzde 45 olarak dikkate alın
mıştır. Bu da hedeflere uygun değildir. Bu 
konuda Bütçe Karma Komisyonu biraz önce 
bahsettiği müdahalesi ile Hükümetçe yüzde 
11 olarak teklif edilen cari gider oranm. yüz
de 9,7 ye düşürmek, buna karşılık yatırımlara 
ayrılan ödenek oranında yükseltme yapmak 
suretiyel plân hedeflerine ve 1969 programına 
yaklaştırma bakımından bir düzeltme yapmış
tır. 

Bu kıyaslamalardan görüldüğü üzere 1969 
yılı bütçesi ödenekleri cari yatırım ve serma
ye tesMli ve transfer harcamaları bölümlerine 
ayrılma oranları itibariyle ve gelir hesapları 
bakımından plân hedeflerine ve programa uy
gun değildir. 

Sayın senatörler, bütçenin toplam ödenek
lerinden yüzde 47 oranında cari harcamalara 
aynlan 12 446 milyon lira tutarındaki meblâğ
dan personel giderlerine önemli oranda bir 
miktar tefrik edildiği anlatmaktadır. Perso
nel giderleri oranı yıldan yıla artarak devam 
etmektedir. Bu çesit giderlerin bu ölçüde art-
ması sonuç olarak "yatırımlara ayrılacak öde-
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neklerden azalmasına sebebolması itibariyle 
bu husus üzerinde durulması gereken önemli 
bir noktadır. Devlet hizmet kadrolarının biraz 
önce sözünü ettiğimiz noktalardan ele alınması 
ve bâzı dairelerde mevcut kadro şişkinlikleri-
nin, hattâ belli bir hizmete cevap " vermiyen 
kadroların ilgası suretiyle yapılacak ıslahat ile 
bu çeşit verimsiz ve yersiz personal giderleri 
artışının önlenmesi mümkündür. Yatırım im
kânlarının ve kalkınma hızının çoğaltılması ha
kiminden bu türlü ıslahata zaruret vardır. 
Personel giderlerinin işaret ettiğimiz tempo 
ile artması, meydana gelen birtakım emriva
kiler ve müktesep haklar yüzünden personel 
nizamının ıslahı, Personel Kanununun yürür
lüğe konulması işini güçleştiren âmillerdendir. 

Muhterem senatörler, bütçenin hazırlanma
sında bâzı masraf kalemlerinde mümkün görü-
len tasarruflar bunca tenkidlere rağmen yine 
de dikkate alınmamıştır. Meselâ, miktarı 100 
milyon liraları aşan iç ve dış seyahat masraf
ları, ferah zamanlarm davranışları gibi hâlâ 
bütçelerimizde yer almakta devam ediyor. 
Mefruşat masrafları ve kira bedelleri de böy
ledir. Kanaatimizce, yıldan yıla artan bu tür
lü giderlerden küeümsenemiyecek miktarlarda 
tasarruflar yapmak kabildir. 

Aziz senatörler, 25 461 milyon lira olarak 
bağlanmış bulunan bütçe gelirleri yüzde 83 
oranında vergilere dayanmaktadır. Tasarıda 
21 449 milyon lira olarak tahmin olunan ver
gilerin yüzde 67,5 i vasıtalı vergilerden bek
lenmektedir. Vasıtasız vergiler oranında yüzde 
32,5 tir. Bu oranlar yıllardan beri hemen he-
men aynı şekilde devam etmektedir. Bu hal 
bütçelerin vergi yükünü daha çok tüketici mü-
keneflerin geniş vatandaş kütlelerinin taşıdığı 
şekilde ortaya çıkan durumun her vesile ile 
tenkid konusu yapılmasına rağmen devam et-
tiğini göstermektedir. Bu durumun bütçelere 
kütle halinde ve kolaylıkla gelir sağladığı için 
Vasıtalı Vergilerde hiçbir iktidarın hafifletici 
istikamette dokunmıya cesaret edememesi, millî 
gelirde büyük payı olan ziraat sektörü gelirle-
rinde gereği kadar vergi alınamaması, vergi siste
mimizin içinde büyük yeri olan Gelir Vergisinin 
uygulanmasındaki yetersizlikler gibi nedenler
den ileri geldiği malûmdur. Vasıtasız 
vergiler manzumesinin sağladığı gelirle-
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rin yüzde 94 - 95 i Gelir ve K«- [ 
rumlar vergisidir. Bu grup vergiler uygulama 
ve fiilî tahsilat sonuçlan itibariyle maaş ve üc
ret sahibi mükellefler üzerinde ağır basmakta-
dır. Emekleriyle geçinen ve stopaj usulü ile 
vergi ödiyen bu grup mükellefler müterakki 
verginin tam etkisi altındadır. Yıllardan beri 
açık olarak tertiplenen bütçelerimizin denkleş
tirilmesi için yapılan iç ve d'ış borçlanmalar yo
lu ile sağlanan meblâğların da gelecek yıllarda 
halktan alınan vergilerle ödeneceği malûmdur. 
Bu ödeneklere katıhna paylan da bugünkü du
rum devam ettiği halde yukarıda işaret edilen 
mükellef zümreleri tarafından aynı oranla yükle
nilecektir Bütün bu müşahedelerbütçelerle yük
letilen yüklerin daha çok geniş tüketici kütle
ler ücret ve maaş erbabı mükellefler tarafın
dan tısındığını gidermektedir Her yıl bütç gö 
rüşmleri s ı L n d a üzerinde uzun konuşulan bu 
durumun sürüp gitmesi biraz önce işaret etti 
ğim gibi bütçe zorunluluklarına davanan^rltik 
mumhazalardan Genr J u Z H 

ZT/ZlZZ^TvCZ ^OUTGSTV» 
Kurumlar V e r ^ L n t ™ k n m a ^ n d r w vetersiz 
U k t e r f o i s e b C l e r f o n t t r t ^ S S T î t a 
nuril S t o Î r t İ M efreTvardır' Bu 

görmekteyiz konulmasmda fayda 

Değerli senatörler, 1969 bütçesi geçen yıl 
bütçelerinde olduğu gibi açık olarak hazırlan
mış'bir bütçedir. Çok uzun yıllardan beri sü
rüp gelen bu halin bâzı kaçınılmaz sebeplerden 
ileri geldiğini kabul etmek'icabeder. Gerçekten 
kalkınma ve ekonomik gelişme halinde olan 
memleketimiz için benzer ülkelerde olduğu gibi 
bu halin memleket zaruretlerinden ileri geldi
ğini, belirli ölçüler içerisinde kalmak kaydiyle 
faydalı bile olduğunu söylemek mümkündür. 
Ancak bu ölçünün şu veya bu mülâhaza ile 
kaçırtması halinde bundan fayda yerine zarar 
doğacağına da hemen işaret etmek isteriz Bi
ze göre 1969 bütçesinde bu ölçü tehlikeli. ola
cak derecede aşılmıştır ÇünkÜ bütçe açığı 
tasanda dolaylı olarak.ifade edildiği gibi 600 
milyon lira değil 1 200 milyon liradır Bunu 
böylece tesbit etmek gerekir Bütçenin 25 461 
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milyon lira olarak tahmin edilen gelirlerinin he-
sabında ileri derecede iyimserlikle hareket edil-
miş olduğu netice olarak, büyük miktarda hata 
ve isabetsizlik bulunduğu kanaatindeyiz. Çün
kü, Maliye Bakanlığınca yapılan hesaplar üze-
rinde beliren neticelere göre 1968 yılı konsolide 
bütçe gelirleri tahsilatının 19 milyar 733 milyon 
lirada kalacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, 
1969 bütçe gelirlerinin'5 milyar 700 milyon lira 
olacağını tahmin etmek icabeder ki, böyle bir 
tahmine yer vermek hatalı olur. Zira böyle bir 
tahmin yapmak demek, geçen yıla göre % 28 
oranında bir arfaş beklemek demek olur ki, ge
riye doğru yıllar zarfında böyle bir artış oranı 
görülmemektedir. Bütçe gerekçesinde 1964 -1968 
yuları gelirlerinin artış oranı'ortalama % 13,5 
olarak gösterilmiştir. Bu bütçe ile ilgili olarak 
öngörülen vergi ayarlamalan da dikkate alına
rak, şimdiye kadar ki en yüksek vergi artışını 
ifade eden % 20 oranının kabul edilmesi halin
de. elde edileceği umulan gelir fazlası da hesa-
ba katıldığı takdirde 1959 bütçesinde 3 mil
yar liradan az olmıyan bir açık bulundu™ so-
nucuna varılmaktadır Bu netice görüştüğümüz 
bütçede en az % 12 oranında bir açık oldu
ğunu ifade ederki, böyle bir açı*, mâkul ölçüde 
kabul etmek zordur. Bu ölçüde bir açığın şu man-
curları olabilir. Bu miktar bir açık ihtiva eden 
bütçe esasen, enflâsyoncu temayül itibariyle 
hassas bir noktada olan ekonominin bu eğilimi 
ni T^lanLacaktır Kyle bir durumu enflâs 
voncu temavunTre' psikolog yönden mutlaka 

L _ , T L J l l r TJIl 1 ™ 

ğumuz 1968 yılı bütçesi tatbikatında kendisini 
göstermiş zaman zaman ciddî durumlar yarat-
mistır. Bu İmsus yeni bütçe tatbikatında Dev
let taahhütlerinde mutaahhit er tarafından fi. 
yatlarda Devlet al^hıne dikkate alınacakta. 
Sonuç itibanyle bütçenin zararma olacaktır. 
Bütçenin bu hali kanatimizce üzretinde önemle 
durulacak nâzik bir meseledir. Enflâsyoncu bir 
tutumun yaptığı tahribatı ve doğurduğu netice
leri dikkate alarak bu konuda Hükümetin has
sas bulunmasını önemle tavsiye ederiz. Bütçe 
kanunu tasansınm 5 nci maddesinin (B) fık
rası ile, istenen yetkinin verilmesi takdirinde-
Hükümet sezdiğimiz endişelerin belirmesi halin-
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de hu yetkisini kullanmak suretiyle mahzurlan 
önemlidir. 

Değerli senatörler, şimdi şısaca bütçe gelir
leri haklandaki görüşlerimi* arz edeceğim, ilk 
önce bir şekil meselesine temas etmek istiyo
rum. Bütçe gelirlerinin tasnifi, genel olarak 
iyi yapılmıştır. Devletin gelir kaynaklan hak-
kmda derli toplu bir fikir edinmeye elverişli
dir. Ancak bu konuda hatah bir görüşe yer ve-
rildiği kanısındayız. Bütçede gelirler, görüldü
ğü gibi anabashklar altında (B/l) vergi gelir
leri, (B/2) vergi dışı normal gelirler (B/3) özel 
gelirler ve fonlar şeklinde sınıflandırılmıştn-. 
Bunlardan (B/3) işaretli ve özel gelirler ve fon
lar başlığı altında 785 milyon lira ile yer alan 
tasarruf bonosu hasılatı ile 1 milyar 170 mil
yon lira tutamdaki karşıbk paralar ve proje
ler 'krediler tatarlarının gelirler arasında sıra
lanması yanlıştır Mahiyetleri itibariyle bunlar 
birer borçlanma hasılatıdır Bunların bütçe ge
lirleri diye gösterilmesinin ve öylece tasnif edil
mesinin Lbebini anlamak zordur Böyle bir tas
nif bütçenin gelir kaynakları hakkında açık 
bilgi edinmeye mânidir Bu iki kalem h a s ı l i n 
b ü L kaynakları tasnifinde bu gerçek hüvvi-
yetteri ile yerlerine konulması gerekmektedir 

Değerli senatörler, bütçe görüşmeleri sıra-
sında üzerinde durmaya değer gördüğümüz di-
ğer bir husus da uygulama yılı içinde bütçeler-
de yapılan değişikliklerdir. Devam eden ve ge-
lişen havat karşısında devlet işleri ve hükümet 
icraatında hele ülkemiz gibi geniş ölçüde tabu 
olayların etkisi altında olan bir memlekette 
her ihtimali önceden dikkate almaya elbette 
imkân olmaz. Ancak, tatbikatta yıl içinde büt
çelerde yapılan değişikliklerden çoğunun bu 
mânadaki zaruretlerle ilgili olmadığı pek çok 
örnekleri ile görülmektedir. Gerçekten tatbikat
ta çoğu zaman aksine örnekler görülmüştür. 
Bâzı daireler bütçelerini hazırlarken 'ma
aş, ücret emekli keseneği, kira bedelleri 
tahakkuk etmiş borcto gibi, miktarı 
bile malûm olan bir takım ödenekleri bâzı 
mülâhazalarla, kabul ettirilmesi daha güç görü
len diğer ödenekleri kolayca koparmak maksa-
diyle bunları peşinen ihmâl etmekte yıl içinde 
zaruretlerini ortaya koyarak ödenek istemekte
dirler. Bunları pek çok örnekleri ile bu v.l bu
rada gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Bu çe
şit bütçe değişikliklerini önceden kestirilemiyen 

- 9 0 
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ihtimaller olarak kabul etmeye imkân yoktur. 
Diğer taraftan miktarları büyük rakamlar tu
tan bu türlü değişikliklerin yıl" içinde parlâmen
toda yıllık bütçe "çalışmalarındaki dikkat ve ti
tizlikle görüşülmemekte olması vakası, bütçenin 
parlâmentoda özel bir usul içinde incelenmesi 
hususundaki Anayasa hükümlerini ihmâl edici 
bir tutum sayılabir. 

Bu konuda dikkate değer bir hususta, bu ek, 
ödeneklerin karşıhğı meselesidir. Bir kaç yıldan 
beri kötü bir gelenek haline gelmiş olan bu me
sele şudur. Bilindiği gibi 1968 yıh bütçesinin, 
gider ve gelirleri 900 milyon lira bir açıkla bağ
lanmıştır. Bütçe Kanununun birinci maddesinde 
bu acİın 400 milyon lirasının kadro tasarrufla
rı ile karşılanacağı yazıhdır. Görüşmekte oldu
ğumuz 1969 y.h bütçesinin, Hükümet teklifin
de görüşülen 1 milyar 200 milyon tutarındaki 
açığın 600 milyon lirasının da aynı şekilde kad
ro tasarrufları ile karşılanacağı yaz.kdır. 1968 
bütçesinin uygulaması "sırasında, geçen aylarda 
Hükümetin teklifi üzerine çeşitli dairelere 
toplamı 1 milyar 500 liraya aşan ek ödenek ve
rilmiştir. Bu Ocak ayı içinde Yüce Senatoda gö
rüşülen iki ek ödenek tasana ile istenen biri 297 
milyon ikincisi 590 milyon lira ki cem'an 987 
milyon lira tutarındaki ek ödeneğin karsıhğı 
hakkında sorulan suallere ilgililerce bunîann 
içinde tasarruflarla karşılanacağı şekknde ce
vaplar verildiM hatırlardadır. Bu kadar büyük 
bir ek ödeneğm malî yılm 11 nci ayının 15 den 
sonra istenmesi mâkul bir mucip sebeple izah 
edilemiyeceği gibi, israfcı bir tutumu da ortaya 
koymaktadır. Bu çeşit delikliklerin bütçe 
prensiplerini ackça zedelediğini uzun uzadı-
ya açıklamaya hacet yoktur. 

Değerli senatörler, 1969 bütçe tasansı ile 
doğrudan doğruya ilgili makatımızdan son
ra bütçe plân ve yıllık progranılannın uygu
lamaları önemli ölçüde etkileyen bâzı hususlar 
üzednde de tasaca durmak istiyorum. 

Memleketçe girişilen kalfanma hareketleri
nin plânlarla" tâyin "edilen hedeflerine zamanuı-
da yüksek oranlarda ve fire vermeden gerçek
leşmesi esas usul bakımından bâzı önemli kanun
larla yakından ilgilidir. Ayrıca, kamu yöneti
minin de bu konuda büyük rolü olduğu malûm
dur. Bütçe gerekçesinden 84 - 105 nci sayfa
larda, 22" sayfa halinde kamu yönetiminin et-

http://has�lat�d�r


C. Senatosu B : 25 

kenliğini artırıcı çalışmalar başlığı altında geniş 
bir envanteri verilen yukanda temas ettiğimiz 
konu ile ilgili çalışmaları büyük bir memnunluk
la karşılıyoruz. Gerçekten, devlet idaresinin 
verimliliğini artıracak her konu hemen hemen 
ele alınmıştır. Fakat bunlar arasında bulunan 
ve bütçe uygulaması ile doğrudan doğruya il
gili olan bâzı kanunların öncelikle çıkarılma
sında mutlak zaruret vardır. Bunlar arasında 
Genel Muhasebe Kanunu, Devlet îhale Kanunu, 
Vergi İdaresinin yeniden düzenlenmesi kanunu 
Serbest Hesap Uzmanlığı Kanunu, Vergi Muha
kemeleri Kanunu, bütçenin idaresinin yeniden 
düzenlenmesi gibi kanunları ön plânda dikkate 
almak lâzımdır. Bunlardan Genel Muhasebe 
Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Serbest Hesap 
Uzmanları Kanunu gibi kanunlar bizim bildiği
mize göre 10 yıldan beri elde bulunmaktadır. 
Bunlardan bâzılarının defalarca T. B. M. M. ne 
sevkedilip geri alındığı veya kadük olduğunu 
biliyoruz. Geçen yıl bütçe gerekçesinde de aynı 
konu üzerinde uzun bir izahat mevcut olduğunu 
hatırlamaktayız. Bahis konusu çalışmalar ara
sında bulunması gereken önemli işlerden biri de 
Gümrük Kanunudur. Bu konuda gerekçede bir 
bilgiye rastlıyamadık. Vergi gelirlerimizin bü
yük bir kısmını ilgilendiren ihracat ve ithalât 
muameleleriyle yakın ilgisi malûm olan yatırım 
faaliyetlerimizi*I çabuk yürütülmesinde büyük 
faydalar sağhyacak olan" çoktan beri hazırlık 
halinde olduğunu duyduğumuz Gümrük Kanu
nunun biran önce çıkarılması gerekmektedir. 
Bütçeler vesileyle her yıl gerekçelerde bahis 
konusu edilen bu yılki gerekçede d"e geniş açık
lamalara konu olan çalışmaların artık sona er
dirilmesinde önemine" isa-et ettiğimiz kanunla
rın özel bir takip konuW yapılarak bir an önce 
çıkarılmasında büyük faydalar vardır Bu işin 
sürüncemeden kurtarılmasını sayın Başbakan
dan rica ediyoruz. 

Sayın senatörler konuşmamızın burasında 
bir kaç sözle bütçe uygulamasını takibeden son 
safha olan kesin "hesap kanunlarına temas et
mek istiyorum. Bilindiği gibi bütçeler, gelir - gi
der tahminlerini göstermektedir" Uygulama so
nunda bu tahminler gerçekleşir, neticeler kesin 
hesap kanunu şeklinde T. B.M. M. ne arz edi
lir. Bütçenin kati murakabesi gelir toplamı ve 
masraf yapma bakımlarından tahmine dayanan 
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hesaplar üzerine Hükümete yetki vermiş olan 
parlâmento tarafmdan düşünce itibariyle kesin 
hesap kanunu yolundan "yapılır. Fakat tatbi
katta bu konuda maksada uygun titizlikle hare
ket edilmemektedir. Konuya ilgililerin dikkatini 
çekmek isteriz. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, sa
yın arkadaşlarım, maruzatımızı sona erdirirken 
şu hususları önemle belirtmek istiyorum: Mem
leketin iktisadi gücü malî imkânları şimdilik 
smırhdır,gelişnıe halindedir. Bütçenin "iktisadi 
bünyemizin geçici özelliği nedeniyle daha çok 
şehirlerde yaşıyan vatandaşlar mükellefler 
üzerindedir. Millî gelirde büyük payı olan ziraat 
sektörü gelirlerinin gelir vergisi usulünde 
vergiye bağlanmasında zorluklar vardır. Ver
gi sistemimiz içinde vasıtalı vergiler eğir bas
maktadır. Vasıtası vergilerimizden gelir ver-
gisinin ağırlığı, tatbikat itibariyle daha çok 
ücret ve maaş sahibi mükellefler üzerindedir. 
Bütün bunlar önemle dikkate alınmak su
retiyle, iktisadi kaynaklarımızın, malî imkânla
r ımın , topyekûn ekonomik düzenimizin, ka
mu hizmetleri teşkilâtının özel, resmî, idari ve 
teknik kadrolarımızın bilgili, akıllı, titiz ve son 
derece tasarruflu ve verimli olarak kullanıl
ması gerekmektedir Bütçeyi böyle bir davra
n ı n alet ve vasıtası olarak görmek istiyoruz 
Bütçenin millî menfaatlerimiz istikâmetinde 
196l" Anayasasına hâkim olan yeni anlayışlara 
göre kurulan Devlet fikri etrafında iktsadi 
refahımızın ve sosyal adaletin sağlanmasında 
kullanılan çok etkili bir vasıta olduğunu hiç
bir zaman gözden uzak tutmamalıdTBu ge
reğin böylece yerine getirilmesini Sayın Hü
kümetten rica ediyorum Başarılı olsun Ye
ni bütçenin memleketimiz ve milletimiz icin ha
yırlı, olmasını diliyerek Yüce Senatoya" Kon-
tenjan Grupunun saygılarını sunuyorum (Al
kışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ter
men. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (Ça
nakkale) - Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri;" Yüce Heyetiniz, erken 
saatlerden beri, 1969 malî yılı genel bütçe ta
sarısının tümü üzerindeki müzakereler içinde-
dedir. A. P. Senato Grupu adına yeni yıl büt
çesi üzerindeki tenkit ve temennilerimizi arza 
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başlarken, Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun 
titiz ve muktedir çahşmalar sonunda huzuru-
miza arz ve intikal ettirdiği bütçenin, feda- I 
kir ve asiz milletimize mutluluk v'e uğur ge
tirmesini temenni edeceğim. Oldukça geniş bir 
hacim kapsıyan naçiz mâruzâtımm esaslan-
m girmeden önce de, malî kanunlarımızın tâ
yin ve tarif eylediği ölçülerle, devletimizin 
1 yıllık kudretine, vergisini ödemek suretiy
le hizmet ve yardım katan vatandaşlarıma, 
sondan şükranlar sunacağım. 

Aziz~ arkadaşlarım; yıllık bütçe kanunlarc-
mr. malî, idari, İtisadi, askerî ve siyasi yön
i r e , 1 yıllık zaman şeridi ölçüsünde, Devle-
tin devamlılığı ve milletin tüm ihtiyaçlariyle 
İ M İ seküde geniş bir icra plânı getirmekte 
o l d W malûmunuzdur. Kendi saadet ve em-
niveti için vergi veren halk, birikme kaydeden 
* W Devlet gelirleriyle yükselen nakit h i 
sımanın en lâzım ve isabetli harcamalara tah-
sis'oiunarak ve bu işlemi Hükümetine terk ede-
rek Hükümetin de plân hedef ve gerekleri çer-
-v^ inde ö^ördüğü gider siyasetini yine âdil 
ve yerinde bir taksim "dengesine kavuşturarak 
n»/cenin meclisler rıza ve kontrolunda kara
ra bulanmasına hizmet verecektir ki bütçe 
d e d i ğ i z ciddî parlâmento faaliyetinin me-
kani'L'a" değeri ve özü budur 

Demokratik düzenle idare olunan Batı mem
leketleri parlâmentoları yıllık bütçe müzake
relerinde muhalefet ve iktidar olarak çetin 
fakat saygılı bir münakaşa hayatı yaşarlar. 
Bu Wr roddfir ve ezelîdir Çünkü yılhk büt-
çele," girişilen müzakereler sonunda yapılan 
oyla™ ile is başındaki hükümetlerin 1 yeni 
yılî-fr Mec is* itimadına kavuşması işlenenin 
L ^ l i " ve resmi" belgesini getirmektedir İk-
tMa- tontroHa mükellef muhalefet vemuha-
lefet"nyarm've tenkidlerinden aldiğı ilhamla 
-en* v,1 tarikatına parlâmento eğSmleri is-
Î . M ^ n d e cehre ve renk vermeyi makûl ad-
d;:-:rik,;da; bl, karsllıklı ve müşterek anla-
^ j l e i demokratik idare tarzının 
ö r S r ' W a m a k ,imkânını elde etmiş olurla B: ;,„hfml; oistem' esasma taauk- eden bir 
m ü C i f e , i n Veniden tarif ve tesvir ^vm*. 

Z?r.twl » n X r t W m M birde ce^eyan 
^ ^ r ^ ^ ^ b ü t T e n e r e l e r i eMl ve 
r^unun, işin e"sa" mdan T tooe uzaMaştl 
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ğmın işaret ve ispatına medar olmak üzere 
ele alınmıştır. Bize Batı'dan intikal eden bil
cümle rejim kaide ve örfleri, daima uygulama 
ve sekil değişikliklerine hedef yapılmış, usul 
ve 'sistemler, işimize, kolaynnıza, mizacında 
uyg-an gelen şekillere irca olunarak, takdir-
sisliklerimiz derinliklerinde, insafsız ve ölçü
süz büyük kürsî uygulamalarına sermaye ya
pılmaktan çekinilmemiştir. 

Şimdi samimiyetle sorulmak gerekmektedir; 
bu sabah saat 10,00 dan itibaren başlıyan ve 
Türkiye radyolariyle yayın görecek olan bütçe 
müzakereleri nezaket, hakşinaslık, iyimserlik 
ve başarılı Hükümet işlerine, müspet takdir 
olarak ne ve neyi getirmiştir? Saatlerden beri 
devam eden bir hücum musikisinden, teyatral 
ses ve hareketlerden başka hafızalarımızda ne
ler ve ne kalabilmiştir? Sayın muhaliflerimizi bu-
gün dinlerken, merhum bir Başvekilin ehemmi
yet sunan bir işaretini hatırlatmak isterim. 
«Fikirden ve faziletten mahrum muhalefetler, 
er geç sokağa döküleceklerdir.» diyordu, itiraf 
r t a m * lâzımdır ki, bu görüş süratle isabet 
feydetti. Fikirden değil, fakat tanri bir fadet-
ten mftbnm bulunduğunu, başka bir siyasi par
tiye kütle halinde kayarak ortaya koyan o ta-
"ih hürriyetçileri 1957 seçimleriyle sc-Lğa düş
menin tüm've hakikî kaderini y a s a d l r Ve 
bugün diyorum İri "iktidara geldiği tar ihin beri 
kasıtlı, sert uyPimsuz töhmet ve hatttâ tehdit
lerle, daimî k f e i tenkidtame hedef yapılan 
adaletli ve faziletli bir muhalefetten t a h L n 
mahrum bırakılan" iktidarımız bugünkü bütee 
tenkidleriyle, » ve fazilet aİanında teçhiz eİi-
lememiştir. Sadece yeni tenkidler ve y'eni ters 
fikirlere hedef yapılmışta-. Sayın Madanoğlu'-
nun beyanları, bu cümledendir 

Muhterem arkadaşlarını; Cumhurbaşkanlığı 
kontenjan grupu adma konuşan ve seçilmesi ta
rihinde, Türk umumi efkârına, mazideki tutu-
mundan ötürü müsait ümitler telkin etmiş bulu
nan sayın emekli General Cemal Madanoğlu'-
nun beyanlarını dikkatle dinledim. Sayın Gene
ral, konuşmasının hemen başlangıcında horth-
yan gericilikten, lüzumsuz borç bataklıklarda 
yüzdüğümüzden söz açarak, mevzuunu 1946 -
1960 ydrmu diye nitelendirdiği devreye taftfal 
ettirmiş ve yapacağı konuşmanın birgûna han
gi adalet ölçülerimde ve kıymet hükümlerinde 
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devam edeceğinin nizamını, bu garip üslûbunda, 
hemen başta hulâsa eylemiştir. Saym General 
gerek millet hayatında, gerekse Devlet hayatın
da, en belirli ve siyasi ve iktisadi gelişmelerimi
zin müspet devresini teşkil eden bu devreyi ve-
rişi ile, bana, hakkmda bezdiğim adalet duy
gusu inancmı kaininden yok eden, sürpriz bir 
kanaat hediye etmiş bulunmaktadır, üç sayfa
lık hacım teşkil eden konuşmaları, bende, yer 
yer demokratik bir düzen gidişinin irşadının de
ğil, demokratik düzenden de öteye, milletçe ye
ni bir yola girmemiz ihtiyacının, beyannamesi 
tesirini yaratmıştır. Konuşmalarının ikinci pa
ragrafı sonunda ise, huzur ve güvenliği sarsıl
mış bir millet hayatı yaşadığımıza işaret etmek
tedir. Derhal belirtilmelidir M, kendi tabirle
riyle (sarsalanmış), - böyle söylüyorlar, - bir 
memleket tasvir edişte katiyen haksızdırlar. Mil-
letlerin huzursuzluk iklimine girmeleri, bir gece 
hareketi ile vücut bulabilir ve iktidarlar, hattâ 
bir gecede, yok oluşabilirler. Pakat ne sarsılan 
Devletin tüm millete sükûn telkin eden genel 
gidişatı ve ne de cemiyet kurallarının tamamı, 
yatağına avdet eden bir sel misali, ikinci bir ge
cede, tabiî sükûnuna kavuşamaz! Bugün, mese
leleri y a t a n a avdet etmemiş, huzursuz bir Tür
kiye görmekte bulunuyorlarsa, bu gidişin öz ya
ratıcısı olarak, bizzat yaşadığı 27 Maya gecesi
ne avdet edip hakikatleri oradan başlatarak 
düşünmelidir! General oynatılan bahçe'taslan-
mu' altından c>fcan toprakların tadan' eski'yer-
lerme tekrar okumulsa da ortada fazlalık ve ya-
ni bir iş kesafeti dağınıkhk ve yorgunluk izleri 
bırakacağını bilmeüdTHuzuru bozuL mem
leket yeni huzura elbette H geç girecektir Sa
yın general müphem bir emperyalizm ve yeni-
L kurtulusculuk ffl™«l*!Lk™Mr rta 
^ e T v S r k J t a S s c u t k » Z S t o b h 

m S r c S v e ^ f k e n d L v e S S l k ^ e m t a " 

toTvm i T n e S T b ^ l d d S e T k i T Ü ^ n t a 
hTurf S r u S h hanTvtnlerte ™ taZn*fl 
M e Uerîe« d f c S f S öz to tan 

T vT ^^^^t^^^b^ 
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ilimde yol tutmanın mubah görülebileceğini ve 
fakat demokratik düzende, hele böyle bir gö
revle ve Devlet Reisi tarafından izhar olunan 
bir himaye ve iltifatla Senatoya girerek, millet 
ekseriyetinin arzu ve iradesi dışındaki, yönlere 
teveccüh göstermenin, olgun görünüşlü arkada-
şmııza hiç yakışmadığını, bilhassa tebarüz et
tirmek isterim. Mükerrer temalar halinde ordu 
ve politika ilişkilerine giren Saym Madanoğlu, 
çok yanhs bir' iklim içinde ve yol üzerindedir. 
Sezişimiz/budur. Büyük orduyu, politikanın ta
bi gereklerinden addedilen günlük" mesele ve gö
rünüşlere yüklemek istiyen temayül, kanaatim'iz-
ce asker o L y a n küçük siyaset erbabının tefek
kür ve iştigal mevzuu olabilir. Türk milleti Sa-
yın Senatör Generalinden, adaletli, berrak, iyim
ser, düşünceler bekler!... 

Üç yrtdan beri hangi muhalefet anlayışında 
ve ne derece sabırlarla iktidar icra etmekte ol
duğumuz hükmü tarafsız vatandaşlarımızca ve
rilmek gereken açık hakikattir. Sabırların en 
şahanesini yaşıyan, mütemadi tahriklere, isnat 
ve tertiplere gerekli cevabı ve üslûbu benimse-
miyerek memleketin yüksek menfaatini iktida¬ 
rmınhep susmasında gören partimiz bu tak-
diri ile büyük ve asil bir siyasi parti olduğu
nun ispatını fiilen yapmış ve yaşamış bulun
maktadır. Demokratik nizamın daima centil
menlik ve muafiyet sunan esmisi, yol gösterici 
ve iyimser gerekleri üç yıldan beri muhalif-
lerimizce Adalet Partisinden şiddetli esirgen
miştir 23yıldan beri yapılagelen cümle se
çimlerde Türk milletinden iktidar itimadı ala 
mıyarak matlûp olan ve siyasi mağlûbiyet
leri bu zihni^t devam etti« müddetçe uzun 
yıllar boyuncada devam ed'ecek bulunan saym 
O H P ^sözcülerinin ve bu parti ö t e s inde 
siyasi nmnale v a r ^ n n ı n idraMne b f tü r lü 
^ " e W e Lbet X ^ bttMMM BM* 
GrTu üvesmta uc vühk genel tutum arı mü 
let Lerivettam kaMven tecvİz rtZÛ« a^r 

mus tetom ve t a v X . T r T „ S Z j l T ZL i ™ ta^ZSLr^fn ir?Z: 
hürmet katakl S k T ^ i J^Li £ 

mafc İ f i S ? W İ ™ V ! V J 2 Z *!,-!",• 
dSmibTsayg ıyamuha tap De let e H M 
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met kaideleri, bu siyasi tutuma mı hedef ya
pılmak ikt i» etmektedir? 

Değerli senatörler; millet sevgi ve itima
dına istinadetmiyen, meşru kıymet ve mâ
nayı haiz olmıyan, kanunsuz kuruluşların za
ferine alkış tutmak, kemâl ve medenilik sun
maz! Geçirdiğimiz üç yıl, iç politika çekişmele-
rimiz olarak, hakikaten yeis getirici nite
likte yaşanmıştır. Büyük muhalefet partisi ile, 
iktidar arasında geçmesi tabu olan ciddî konu
lar, çok ağır tenkid ve tenMd taşlariyle, hattâ 
küçük muhalefet gruplarına k a y n i siyasi 
ömürleri milletten gelen sebeplerle, oksijen ca-
dırında geçmekte bulunan bâzı siyasi parti 'li
derleri, millî kadere ve rejime dahi son 
vermeyi hedef alan, esef verici beyanlara gir
mekten, bir hınç ve nasipsizlik gayyasında fır-
sat bilmişlerdir Parlâmento kürsüleri iktida
rın hep 'sustuğu azınlığın ve çelimsiz,kuvvet
lerin coştuğu yeis ve hicran verici düzensiz
liklere sokulmuştur Ve Adalet Partisinin bu 
üç yıllık gidişata cevabı rejiminin tutunması
na yardımcı 'olmak muazzez millet ve hak 
ve hâkimiyetinin devamlılık kaydetmesine hiz
mette bulunmak teşkil etmiştir Bu siyasi' 
uygulamanın memlekete ve Devlete yüksek ve 
tarihî hizmet getirdiği inkâr olunamaz Parti 
Başkanımız SaVın Lbakan ın bu vadideki 
tutumu Z taMirleri to iftkar ve başarı 
Urla dolu ketin bir nohtika kaderi ortaya 
koymusto AzTmillet dd ta taT sessiz ve hâ 
Mm^rS^ir.. 

Çok değerli arkadaşlarım : Bu noktaya ka
darla, mâruzâtımla, vâki bütçe tenkidleri-
nin mukabil gerekleri üzerindeki hâtıra, muka
bele ve düşüncelerimizi takdime çalıştım. Mu
halefet sayın sözcülerinin zamana,'me'kâna, ya
şanmışlığa ve rakam donelerine dayanan kısmi 
beyanlarına hissi, indi, kavli ve ' kasdi sair 
beyanlarmı kâffesi üe kenara iterek konuşma
mın bölümlerinde cevap arz edeceğim. Ancak 
şu kadarını peşin ve fakat hakiki bir teçhiz 
ve hüküm halinde derhal belirtmek isterimki 
C H P Sözcüsü Sayın Bekata ve Cumhurbaş-
lığı Kontenjanı Grupu Sözcüsü Sayın Ma-
danoğlu'nun Maria Remarque'ın : (Garp cep
hesinde yeıJ bir şey yok) isimli, adı güzel 
eserdeki mânaya mütenazır şekilde bu yılki, 
bütçe tenkidlerinde yeni bir şey getirmedik 
lni," (Mütezahirdir), Saatleri dolduran Sayın 
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Bekata, beyanlannda hep eskiyi yaşamış ve 
eski sözleri tekrarlamıştır. Ancak yaşanmış ve 
duyulmuşluğunun seçime takaddüm eden 'son 
yıldaki sivri ve cilâlı yeni takdimlerinden 
ibaret birtakım orjinaliteler taşımakta bulun-
duğu da, bu yılın ilâvelerini t'eşMl etmiştir. 
Mezkûr sözcü, yeni yıl bütçesine taallûk eden 
teknik rakamlar cephesinde ileri sürdükleri 
maddi tenMdler dışında, memleket öz siyase-
tine, yeni şekil ve ruh getiren vetireler hedi-
ye etmemiştir. Biz bu iddiayı yaparken ha
kiki haklılık içindeyiz. Yüce Heyetinizin ve Se
nato zabıtlarının şahitliklerini de belirtmeliyim 
ki, Sayın Bekata parti olarak vucüt bulduğumuz 
ve bilhassa iktidara geldiğimiz tarihten beri, sis
tematik telkin ve neşriyat yolu ve kürsü faali
yetleri ile, daima ve ısrarla bize reva gördük
leri tehlikeli ithamları yeniden sıralamaktan ve 
şairin «Biraz kül, biraz duman» dediği misillû, 
tehdit, isnat, tavsiye ve bilmişliği de ihmal etmi-
yerek, gök kubbeyi başımıza yıkmak istemekten 
başka hiçbir netice getirmediklerini bilmelidir-
ler. Bugünkü müzakerede yer alan ithamlarının 
önemlilerini, şöylece sıralamak mümkündür: 

1. Adalet Partisi, Anayasayı hiçe sayan de
ğiştirmeyi hedef alan, 27 Mayıs gereklerine zım
nen itibar atfetmiyen bir gidiş içindedir. 

2. Adalet Partisi, gericiliğe taviz veren bir 
Hükümet anlayışındadır. 

3. Adalet Partisi, partizan bir idare uygu
laması içindedir, 

4. Adalet Partisi, hattâ yabancı devlet uy
duluğuna kadar uzanan, rıza gösteren, gayrimil-
lî bir politika içindedir, 

5. Adalet Partisi yabancı sermaye dostu
dur, 

6. Adalet Partisi, idari kaza mercileri, Ana
yasa Mahkemesi, TRT ve sair demokratik mües
seselere, üniversiteye ve öğretmenlere karşı şeh
lâ bakan bir siyasi partidir, ve son olarak da: 

7. Adalet Partisi, 3 yıllık iktidar icraatında, 
her yönde, başarı gösterememiştir. 

Çok değerli senatörler; şu andan itibaren iç 
politika hayatımızın kritiklerine girmekte bulu
nuyoruz. Bütçe müzakerelerinin genel politika 
konularım kapsadığı ve genel politikamn ise 
bütçeye müessir çeşitli fonksiyonların menşeini 
teşkil eylediği yüksek malûmunuzdur. İlk'ola-
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rak isnatlar Üstesinin 1 nci maddesinde yer alan 
konuyu inceliyecek ve mukabil cevaplanan arz 
edeceğim. 

Anayasayı hiçe saymak ve değiştirmeyi hedef 
almak iddiası Adalet Partisine müteveccih bir 
töhmet olamaz. Adalet Partisi mer'i nizamın 
devamında fayda gören Anayasa değişikliğine 
mütedair nihai hüküm ve iradenin millette 
bulunduğunu ve milletten geleceğine inanan 
hukukî bir teşekkül siyasi bir partidir. Ana
yasayı hiçe saymak tabiri ayrıca hukukî bir 
yetersizliğin de ifadesi oluyor. Anayasayı 
umursamadığı iddia olunan parti iktidardadır 
ve bilcümle icraatmı bu yasaya, bu Anayasa 
gölge ve himayesinde yürütmektedir. îcra ola
rak meclislerin var olduğu bir memlekette ve 
teşriî ekseriyet olarak Anayasa Mahkemesinin 
ayakta ve görev vermekte bulunduğu bir ül
kede A n a y L hükümlerini hiçe sayan bir ik
tidardan bahis açmak itirafı caizdir ki tek ke
lime ile sadece gülünçtür 

Değiştirme meselesine gelince semavi bir 
eser olmıyan Anayasalar daima ve her memle
kette değiştirilmiş, değiştirilmektedir. Nitekim 
1961 Anayasası indisinde yapılacak değişik
liklerle hükümlerini her Anayasa gibi berabe
rinde getirmiştir. Bir değişikliğin vuku bul
ması hali de bu Anayasayı değiştirmeye yet
kili orgamn adedi kifayet ve takdirine terk 
olunmuştur Anayasa l i r i n e bina edilen bu 
siyasi ithamların özünde başka unsurlar yat
maktadır 27 Mayıs gereklerine itibar atfetmi-
yen bir Adalet Partisi heyulası muhalefetin 
ve Anayasa naibi geçinen di*er bâzı kuruluş
ların bol ve yüksekten konca l a r ı na Mecl s 
kürsüleri olarak imkân kazandırmak üzere 
tamamen suni ve siyasi maksatlarla yaratıl
mıştır ve ne gariptir ki hakikatte bir düzen 
değişikliği istiyen cephe,bu vesile ile hücumda 
Anayasayı deş t i rme töhmetinde tutulan Ada 
let Partisi buğAnayasayı müdafaa^ yer almış 
mevkide bulunmaktadırlar Dünkü mimarın 
tahrip yolunda siyaset piyasasına "tahribi ola 
rak sürülenin de m ü d a f a a c ^ X s i r T v e r al" 
dıkları kendilerindi başka in ik TürSve de 
herkes tarafmdan a n l a s a iriceTanlasüan Mr 
konudur Bu konu S d ^ M a S m a v a 
deLez n i t e l L e Z Z yönü u f z a v a T Mr ^ 
siyaset m e v z ^ I d u r AMe Par^ nin za 
m^yZZ^JgeHye ç^meün^lyL 

- 9 5 

28 . 1 . 1969 O : 3 

görmediği cereyan eden yakm tarihî hâdise
ler üzerinden hasnı tarih süngerinin geçiril
mesine hakikî fayda bulunduğu inancına iti-
itimadedilmelidir. 

Çok muhterem arkadaşlar, itham listesinin 
ikinci maddesinde yer alan Adalet Partisi ge
riciliğe tâviz veren bir hükümet anlamında
dır bahsine geçiyorum. Bu konu iktidarımıza 
reva görülen ikinci ağır ithamı teşkil eder. Ge
ricilik töhmeti altına itilmemizin hakiki se
bebi tamamen siyasidir. 3 yıllık icraatımızda 
resmî tutum olarak lâyik Devlet niteliğimize 
gölge düşürmüş bir parti olmadık Yer yer hâ-
diseeleşen ve münferit zabıta vakalarından 
öteye geçmiyen basit ve küçük vakalar takdir 
buyuracaktır ki, partimizi' ve hükümetimizi 
ilzam edemez. Hükümetler her vakit ve her ha
lükârda kanun çiğnemeye kasıtlı fertlere kar
şı vaka "uhurundan önce tedbir alma kiyafe
ti içinde yaşıyamazlar. Bağ testeresi ile Ku-
bilây'ı kesen irtica yan dinî bir ayaklanma 
teşhil ile Şarkta öldürülen 30 bin kişilik bir 
Şark harekâtı bir müftüyü beyanı i lebir vaiz 
hutbesi ile memleketin elden gittiğini gitmek
te olduğunu cesaretle haykıran sayın C H P. 
Genel Başkanı İnönü'nün başbakanlık yılla
r d a zuhur etmemiş midir? Sebepleri nesil ve 
inanış icabı cereyan'kaydedebilen münferit hâ
diseler her vakit her yerde her zaman zuhur 
imkânı içindedir, Ancak bir ithama girerken 
siyaset kârından önce Tanrı korkusu âdil duy
gum gösterilmelidir 3 yıldan beri İktidarı 
temsil eyliyen Adalet Partisi hangi tedbiri 
hangi takdiri kanunu ile memlekette irticaın 
basLdırabile,ceği tarihi İeme Pİrmiştir Tek bir 
vaka veya vesika bu millet ve meclisler huzu
runa getirilebilir mi? ibadete teveccüh çoğal-
mis Ha- seferleri yükselmiş Kur'an kurslar. 
köylerde* almıl X i b f e O n L raTbet ff7ravor 

r ınbû ? Z b ı * U v e S i rl rZ^lldl'm 
fön s L b7konukr% İMİ? banlar vamlamL 
skinde T J ^ L ^ Z T L ^ I m Z ' , 
KatiyetlebanmeM* k i a d T B T S ^ sTıkat 

fertler dhrf S v r X r e v S ^ T r i r i t o 
DhurkemTsosvo^ Luıde Zlm L a n S Î S 

Zîh^yeT^^m<S^rX 
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işgal etmekte olanlara karşı büyük camilerde 
işaretsin davetsiz tavsiyesiz olarak içten gelen 
bir hüküm ve gidişatınızda ben de varım dsr-
cesine 20 binler 30 binler toplanabiliyor ve re
jimin korunması ile ilgili olarak sadeec duaya, 
tanrıya seslenişe teşebbüsle yetmiyorsa bu ne
tice Anayasa düzeninin devamım samimiyetle 
arzu edenlerce takdire hedef tutulmak icabe-
der. Fakat milletçe müsahade ediyoruz ki, sınıf 
kavgan dileyen sokak" erbabı, bir yasa hakin 
içinde ve tehlikesiz camilere sığınarak taundan 
selâmet niyaz edenler ise, rejim düşmanları ola
rak yadolunmaktadır. Bu sakat zihniyet, bu ta
rihe gadrediei tutum ne vakit, nasıl, hangi 
âdilce takdir ve tesbitle son bulacaktır?, mil
let gözlemektedir!. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. şeriatçı bir par
ti olmak şöyle dursun idareci kadrosu ve Genel 
Başkanı 40 yaş dolaylarının Cumhuriyetçi ço
cuktadır. A. P. secim muvaffakiyeti için ku
rulmuş esaslarından 'ayrılarak kendine bir mev
ki ve "yeni bir renk aramak ihtivan içinde bir 
parti de değildir. Ve son olarak "arz edeyim ki, 
A. P. resmî kürsülerde laisizm müdafii ve fa
kat kazanılması zor seçim bölgelerinde elde 
fener mahallî dinî lider yahut din asilzadeleri 
arayan bir siyasi parti düzenbazlığının da par
tisi olmamışta (A. P. sıralarından «bravo»ses-
leri alkışlar"). 

A. pfve C. H. P. medeniyetçilik ve Atatürk
çülük bahislerinde, bir sivasi polemiğe girme
melidirler. Medeniyettik," sakkedilmiş bir el
manın birer nısfı gibi, her' iki partinin, tabiî 
nitelikleridir. Atatürkçülük konusu ise, bilhas-
sa bu kısmı Sayın Oğuz Bekataya arz ederim, 
1938 - 1950 arası C. H. P. olarak bu konuda en 
sonra konuşulabilecek partinin, kendi partisi 
olduğunu, katiyetle bilmelidir (A, P. sıraların-
dan «bravo» sesleri). 

A. P. bu konularda millet kararma kendini 
teslim etmiş, tabiî ve âdil bir siyasi, partiden 
ibarettir. Tarihçi ise, her devirde yaşamakta, 
ve yazmaktadır!".. 

Muhterem arkadaşlar, A. P. nin partizan 
bir idare tarzı uygulamakta bulunduğu hak
kındaki ithamı, uzun hacım kullanarak kar-
şılamıyacağım. iktidarlar, millete müteveccih 
hizmetlerini emniyete almak ihtiyacmdadırlar. 
Samimî hizmet vermiyen kilit noktalan görev-

28 . 1 . 1969 O : 3 

lileri, iktidarlara ayak uydurmaya yahut bu ik
tidarlara hizmet vermeyi uygun bulmazlarsa, 
müsait görevlere atanmalarını, iktidarlardan 
talebetmeye mecburdurları Çünkü bilcümle 
Batı memleketleri tatbikatı budur, böyledir. 
1965 seçimleri ile iş başma gelen Hükümet 
adedi 200 ü geçmiyen mevkide görev değişik-
liğine lüzum hissetmiştir. Bu tutum Birinci 
koalisyon hükümetince keza 400 den aşağı ol-
mıyan bir uygulamaya hedef yapılmıştır. Par
lâmento görevleri sona eren bâzı milletvekilleri 
üe bilgi ve seviyelerinden Devlet olarak istifa
de sağlanabilecek olan bâzı zevatın muhtelif 
görevlere tâyinini kanunların tecviz ettiği uy
gulamalara götüren hükümetler tabu karşılan-
mahdırlar. Kaldı ki pekcdk resmî dairelerde sa-
rahaten particilik yapmakta olan meri kanunları 
umursamaz nitelikte" yaşıyan bâzı Devlet me
murlarımız da vardır. A, P. gidişatın mihengi 
vurularak konunun vicdanlarda makes bulma
sın uygun P-örmüs, münevver Devlet memur
larımızın tarafsızca ve kanunlar " paraleline 
avdetlerine itimat beslemiştir. A. P. partizanlık 
tatbikatında kanunlara er, yüksek saygıyı göste
ren parti olmuştur. Gerekirse bu konunun daha 
derin münakaşa ve takdirlerine girmek her vakit 
mümkün olabilecektir, 

Sayın arkadaşlarım dördüncü tahlil konu-
muz hattâ yabana Devlet uyduluğuna rıza gös
teren şekilde tarif gören A, P. nin bu istika
metteki hayali suçları meselesidir. Bu ciddî ve 
ciddî olduğu kadar da gaddar bir isnad teşkil 
eden konu üzerinde kıymetli izinlerinizle keza 
bir nebze durmak istiyorum. Konumun Amerika 
ve Türkiye, NATO ve Tükiye, Askerî teknik 
üsler, ikili anlaşmalar ve bir büyük elçi mese
lelerini kanıadÂ yüksek malûmunuzdur. Ame-
rika Türkiye münasebetleri üzerinde çok geniş 
özetlere girişmek ve resmî İM menşeierini 1948 
yılı başlarına kadar uzatmak mümkündür. İki 
vıl öncesine kadar büyük dost ve müttefik ola-
"rak Türkiye'nin her noktasında sevgi ve saygı 
toBhyan Amerika ve Amerikalı bugün yurdu
muzda Go Home politikasına hedef yapılmak 
istenmiştir Bu süratli fikir've tutum değişikli 
ğinin hakikî sebebi nedir? Türkiye Amerika ile 
mület veya Hükümetleri aramda bu iki yıllık 
tarih - v r i içerisinde han~i elverişsiz ve Türk 
Milletinin mağduriyet vey°a istiskalini gerekli 
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kılan hangi hâdise olay, mesele cereyan etmiş
tir? Bu soruların reel cevabı verilemez. Genel 
teşhisi derhal tebarüz ettirmeliyiz ki, Türk 
sosyalistlerime bugün nüllî münafarede hedef 
yapılmak istenen konu Avrupa demokrasilerin
de yuva tutmuş komünist merkezlerince de 
aynı sloganlar, aynı mantık ve aynı millî hisleri 
tahrik yolu ile devamlı hücum ve kışkırtmalara 
mevzu yapılan bir konudur. 

Yeni komünist açıya göre Amerika girdiği 
ülkeden çıkmıyan, yaptığı aynî ve nakdî yar
dımları içtsn çökertmelere plânlı hedef ittihaz 
eden, maksatlı* ve gaddar bir millettir. Türki
ye - Amerika ciddî münasebetleri 1951 yılında 
badamıştır. Koman Doktrini ve Marshall Plâ
nı Ue başbyan maddi ilişkiler NATO ya kabu
lümüzden sonra büyük gelişme kaydetmiş ve 
memleketimiz Akdeniz, Ortaşark ve iran D e 
nizi ile Hint Okyanusu korunması projeleri ge
reklerinde Rusya'nın bu bölgelere sarkmama
sını öngören ekonomik askerî yardım ve fonla
rından takriben NATO yardımlan dâhil, 20 
milyar Ura nakdî ve bir bu kadar kıymette de 
aynî teçhizat ve silâh yardımına muhatap tu
tulmuşta. Havacılıkla ilgili araç ve gereçler 
bunların dışındadır, çünkü gizlidir'. 

Türk sosyalistlerinin Türk Milletinden sak
ladıkları diğer hakikat da şudur: Bu yardım 
yer yüzünde sadece Türkiye'ye yapılmış bir 
yardım değildir. 1967 sonuna kadar Yunanis
tan'a yapılan yardımlar toplamı 14 milyar, Gü
ney Kore'ye 22 milyar, italya'ya 12, Fransa'ya 
16, Belçikaya 7 ve Güney Vietnama 880 mil
yar lirayı bulmuştur M, nisbetler, hibeler, pet
rol yardımları, revizyon edilerek hediye edilen 
muhtelif tonlardaki harb gemileri.. (Bu kong
relerde, Amerikadaki kongrede söylenen bir 
nutkun, resmî bir zatın nutkunun ifadesidir..) 

HIFZI OĞUZ BERATA (Ankara) - 880 
milyar dediniz, yanlıştır. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN 
(Devamla) - 830 milyar beyefendi. Amerika
nın bugün Güney Vieinamda,' bir günde harca
dığı para, inanınız ki,- Türkiye'de her hangi bir 
bakanlığın, bir yılda harcadığı paraya tekabül 
etmektedir. 880 milyarın ne. olduğunu ise, çok 
ivi biliyorum.. 
" Revizyon edilerek hediye edilen muhtelif 

tonajlardaki harb gemileri ve bu memleketler 
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j topraklarında sadece Fransa hariç radar ve fü
ze rampaları gibi ağır ve elektronik cihazlar ol
ması itibariyle de çok pahalı diğer tesis gider
leri bu miktarlann dışındadır. 

Türkün ve bilhassa genç .dimağların Adana-
da hava üssü vermekle vatanın satıldığına, 
Merzifonda radar kurulmuşsa memleketin ec
nebi nüfusuna terk edildiğine ikna edilmeye 
çalışılmasında sırıtan yıkıcı mabatları gör
memek ve Amerikanın yardım yoliyle bütün 
Avrupa ve Asyayı istilâyı hedef aldığını böy-
lece hesabetmek ve inanmak bilmem ne dere
ceye kadar bel bağlanabilecek bir sarfiyet teş
kil etmektedir. Kaldı ki Amerika 1967 plânına 
göre Koreden, 1968 plânına göre Yunanistandan 
ve 1970 plânına göre de Türkiyeden askerî ve 
ekonomik yardımlarım çekerek çok önceden 
tesbit görmüş plân dâhilinde memleketine av
det kararındadır. 

Türkiye, kültürsüz âlimi ve ukalâsı bol, ve 
satılmışı, tehlikeli bir memlekettir!. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - Türki
ye, ukalâsı bol memleket değildir. 

BAŞKAN - Müdahale etmeyin Sayın Ha-
zerdağU. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (De
vamla) - Cümleyi tekrar ediyorum, çünkü 
cümle, çok enteresan: Türkiye, kültürsüz'âlimi 
ve ukalâsı bol, ve satılmışı, tehlikeli memleket
tir.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - O senin 
kanaatin. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) - Durmadan par
ti değiştiren kimse de çok tehlikelidir. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN 
(Devamla) - NATO gibi büyük Ordumuzu çe
lik kale haline eriştiren kuruluş dahi, ağır ten-

| Mdlere hedef yapılmaktan çekinilmemektedir. 
Sayın inönü'nün NATO ile ilgili son görüşleri, 
menfi düşünce merkezlerine, kanaatimizce bir 
ders teşkd etmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - inönü 
her zaman doğru düşünmüştür. 

A. P. GRUPU * ADINA ZİYA TERMEN 
(Devamla) - Bak doğru şeyde senin gibi düşü
nüyorum. Anamuhalefet* partimizin memleket 
menfaatini ilgilendiren.... 

BAŞKAN - Sayın Hazerdağlı, niye üzerinize 
almıyorsunuz. Kimseye bir sey söylemiyor, de-

. vam ediyor konuşmasına. " 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) - Biz 6 saat 
dinledik efendim. 

BAŞKAN - Buyurun devam edin efendim. 

A. P.GRTJPU ADINA ZİYA TERMEN 
(Devamla) - Anamuhalefet Partimizin mem
leket menfaatlerini ilgilendiren millî konular
da, iktidarımıza daima yardımcı olması, samimî 
dileğimizdir. Ve bugün memleket, suni telkin ve 
buhranlar eşliğinde daha çılgın görünüşlere 
iteleniyorsa, bu, neticenin sebeplerinde, Ada
let Partisi ve Cumhuriyet Halk Particinin, mil
let itimadına dayalı, zatî kuvvetlerini aramak 
icabeder. 

Çok değerli arkadaşlarım; Amerika düşman
lığı bahsine çok kısa birkaç temayı mütaakıp son 
vereceğim. Adalet Partisi ne NOTA'ya girişin, 
ne İHli anlaşmaların ve ne tacirlik Hava Üssü 
tesislerinin mesul ve muhatabıdır. Bu konulara 
girenler Türkün bir yerden koparılıp fakat bir 
başka yere bağlanmasını söyliyemiyenlerdir ki 
kanaatimizce maksatlıdırlar. Amerika'yla ayni 
ilişkileri kuran 14 Avrupa, 1 Orta - Şark ve 4 
Asya devleti hangi kader içinde ise Türkiye de 
1971 yUma kadar ayni kader çerçevesi içinde 
kalacak, merhum Atatürk'ün tavsiye ve Sayın 
inönü'nün takibettiği eski politika yani tatfl-
tere, Fransa ve Amerika'ya bağlı genel politika 
iktidannuzca da uygun görüldüğünden takip gö
recek, ihtimamlı gelişmelere hedef yapılacaktır. 
Bu politikanın komşu memleketlere ve komşu 
Rusya'ya zarar verici niteliklere değil tedafüi ve 
demokratik cepheye iştirak kavdetmekte oldu
ğumuz cihetle takdir olunmamda, hakiki yol 
olmalıdır. 

Aziz senatörler, Adalet Partisinin yabancı 
sermaye dostu bir tütürn içinde yol almakta ol
duğu ile ilgili iddiayı dahaamraki takdimlerim
de arz edeceğim. 

Adalet Partisinin idari kaza mercileri, Ana
yasa Mahkemesi, TRT ve sair demokratik mües
seselerle üniversitelere ve öğretmenlere karşı 
kasıtlı bir siyasi tutum ve davranış içinde bulun
duğu hakkındaki isnatlara sabuinnızı suiisti
mal etmemek kaydiyle çok kısa bâzı izahlarla 
cevao arz etmek izdirarmdaymı. 

1961 Anayasasının Devleti terkübeyliyen esa
si kuvvetleri bölen yani teşriî, icra ve kaza ola
rak Parlâmantoyu, Hükümeti ve mahkemeleri 
birbirinden ayıran yeni bir Devlet kuruluşunu 
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öngördüğü kıymetli malumlanmzchr. Hükümet 
ve Parlâmentoyu yan bir müessese halinde kalan 
muhtelif kaza mercilerine ve ezcümle Anayasa 
Yüksek Mahkemesine soğuk bölge olarak takdim 
eden usta felsefe bu tatbikat ve telkinatına ta 
1961 iptidasında başlamış ve bilhassa 1965 se
çimleri sounda Adalet Partisini bu müesseseler 
ve diğer demokratik yan müesseselere karşı ih
timama hedef ahnmamak iktiza eden bir siyasi 
parti olarak takdimde menfaat gözetmiştir. Ada
let Partisinin hiçbir devlet kuruluşu ve demok
ratik müessese ile alış - verişi bulunmıyan sami
mi ve nötr bir siyasi parti olduğu aşikârdır. Si
yasi parti olarak ve iktidar olarak gerekli uygu
lamalarda iki önemli yönü ihmal etmekte oldu-
ğumuzun da farlanda bulunuyoruz. 

Bunlardan birincisi fikirlerimizi ve savunma-
rımızı rahatça kamu oyuna duyurmayı gaye 
edinen bir yayın ordumdan mahrum olucumuz 
ve ikincisi de, sık ve özel temaslarla, memle
kette cereyan eden siyasi hâdiselerin sebep ve 
gelişmelerini, yeni rejimin istinadettiği diğer 
demokratik müesseselere arz ve iblâğ edemeyi
şimiz hâdisesi olarak hulâsa olunmak mümkün
dür Samimî insanlarız. K.1-ü kal'in mekteple
rinde yetişmemişiz ! iktidar görevi vermeyi bir 
memleket borcu gerekirse iktidardan gitmeyi 
millî irade gereği addederiz (A P sLlarm-
dan «Bravo» sesleri) Yasa müesseselerine imi-
versite mânevi şahsiyetine Türk Milletinin 
kültür ilişmesine en fedakâr üslûplar içinde 
hizmet v e S e olan değerh Türk öğretmen
lerce «TcHğe » ™ ve sevgilerimde sa 
m™Wz S i d a r ofarlk mukabeleten bU 
römirdemlk^k müesset'v^T kuraluşla,rdân 
72 J Z t a İ f e f c t a d * d s a n Z î v e h a k h 
Trumİar i c t o d e y r 

Çok muhterem arkadaşlarım, başta takdim 
ettiğim tenkid tablosunun son maddesini teşkil 
eden Adalet Partisi 3 yıllık icraatında başarı 
gösterememiştir seklinde hulâsa ettiğim konu 
üzerinde mfetakiî bir izah ve savunmaya girme-
yi zait addediyorum. Teknik tahlillerine şimdi 
gireceğim 1969 Bütçesi Adalet Partisi Hükü
metini ne derece ve nasıl bir Hükümet icra 
ettiğinin fiilî ve katî sonuçlarını ortaya koya
cakta Siyasi ithamların nisbeten zor verilen 
karşılığı takdir buyurulur ki formül ve rakam 
olarak yer bulan bütçe matematiğinde başka 
savunmalara ihtiyaç hissettirmiyecektir. Tek-
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nik bütçe üzerindeki maruzatımı sonu gelmez 
bütçe rakamlariyle boğmak ve uzatmak iste
miyorum. Maliye Bakanlığımızın hazırlıkları 
ve Karma Bütçe ve Plân Komisyonunun iki 
aydan beri devam eden ciddî çalışmaları hu
zurunuza mâkul bir eser teşkil eden bir yeni 
yıl bütçesi getirmeye muvaffak olmuştur. 1969 
malî yılı bütçesinin modern bütçe uygulamala
rına paralel bir an lak ta tanzim gördüğü aşi
kârdır. Geri kalmış memleketler bütçe uygu
lamaları genellikle cari harcamalar ve yatırım 
harcamaları bahsinde tercihli plân hedefleri 
ele alınarak ileriki yıllar millî prodüktivite
sine medar olacak yatırımlara önem tamnarak 
tanzim olunmak istenmektedir H 1969 bütçesi 
plân hedefleri ve müstakbel yatırım geliri yö
nünde ciddî hesaplara müstenit bir tanzim ya
pılarak huzurunuza getirilmiştir. Bütçe emni
yeti bahsi mümkün olan dikkatli ölçüler içine 
sokulmuştur. Her yıl bizzarur açık'veren va
ridat bütçesi yükselen kamu masrafları eşliğin
de tüm masraf bütçesi olarak daha önceki yıl-
lar gelirlerindeki yıllık sonuçlara paralel tu-
tulmuş, kalkmmaya güç katacak memleket ge
lirleri mübalâğası bir seviyede ele alınarak 
samimî ve reel bütçeye saygı duygusu, tertip 
duygusu ihmal olunmamıştır Yatırım bütçele
rinin gelir öncülüğü va'deden yönlere tevcihi 
suretiyle yatan gelecekteki yıllar hâsılasına 
taze kuvvet katması düşüncesi belirtilmektedir 
M hakiki hesaplara bağlanmıştır. Her yü da
ha büyüyen, cari giderleri ve yatınm giderleri 
her yü daha yükselen tutarlara yönetilen Dev
letin bu tabiî kabarmalara cevap verebilecek 
yeni gelirleri önceden plânlamaya mecbur ol
duğu millî prodüktivitenin rasyonalizasyon ve 
realizasyona her yıl muhtaç genel seyrin ted
bir revizyonlarına hedef van -Ln Maliye Ba 
k a n n T b T a X r ı n d a k a n a ^türülmüstto 
Kmsik bütçe a n l a ™ ^eMr y ü t a e t o Devkt 
kuratastandan 3 a l a r a k sadece mevcut 
v e ^ S ^ e h r C v n ^ n , a toSLTnT 
Z narTâtivâcımnterhivalve t a S a ' oraT 
tül kaîdıft b Z n S r B a s a T m ^ t 
0 ^ ^ ™ ^ ^ ! ™ ^ ^ ^ v ^ d e n 

farurigtoTtuTumu henüznülMhâsüTyataT 

vet katacak olan yeni gelir üstlerinin verimi 
devreyi idrak etmemiş olmalarından hareket 
ederek, mâkul izaha götürülmelidir. A. P. ik
tidarının teslim aldığı bütçe seviyesinden üstün 
bir bütçeye yürümesine rağmen, bu masrafla
rı karşılamak üzere milletinden yeni fedakâr-
Uklar istememesi hali, takdir buyurulur ki an-
cak Hükümetten bir mucize beklemek suretiyle 
izaha götürülmek lâzımdır. Büyüyen Devlet, 
genişliyen hizmetler, ancak genişliyen gelirler
le beslenebilecektir, önümüzdeM yıllann halk 
sırtından ayrı olarak, Devlete getireceği yan 
^lirler hükümetlerin uzun yıllar yeni yeni 
vergi salmalarına gitmiyeceğmin samimî, müj
desini elbette ki va'dediyorlaf 

1969 yılı bütçe plânında iktisadi konjoktur 
araştırmalarına nisbeten önem verilmiş, siya-
si huzur, istikrar ve emniyet bahisleri 12 ay
lık müstakbel tansiyonda normal bir seyir 
ihtimali mütalâasına bağlanmıştır. 

Bütün millî imkânlar potansiyelimizin bir 
nebze kımıldama kaydettiği bir tarihte yurt 
içinde cereyan eden önemli bir hâdise veya 
her hangi bir siyasi parti liderinin partisi 
menfaati uğruna siyaset dünyanuza aniden 
salıverdiği kasıtlı veya kasıtsız bir beyanın, 
masum Devlet çarklarımıza ne derece hız ke
sen tercihler icra ettiğini ehemmiyetle belirt
mek icabeder. Devlet mesuliyeti dışında kalan, 
fakat devlet mesuliyetlerinin nelerden iba-
ret bulunduğunu asgari herkes kadar iyi bi
len bâzı liderler tezvir ve isnat yoliyle artık 
yeniden iktidara tırmanmanın imkânsızlığını 
i r e r e k memleket ekonomisini banka, kredi, ti
caret, ihracaat politikamızla şiddetle müessir 
sair siyasi imkânlar yönüne 'teveccüh ederek 
sarsmayı sık tezahür etmiyen fakat sıtma 
nöbetleri gibi memleket hayatına kesintili 
•vitahUk telkin eden bir yola sevk etmeyi son 
yıllarda nedense usul edinmişlerdir. 

Sayın ismet İnönü'nün M* O * * 1969 günü 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Kongresinde söz 
alarak «Siyasi huzurun korunmasını ilk saygı 
sayarız, ilk gaygı diye baslıyan» ve fakat derhal 
sonra «Fırtınalı devreye giriyoruz» şeklinde 
bir hükme giderek beyanlarını Sümer-a* 
grevlerine kaydırmalarını son birkaç a * k po
litika tutumlarına sarahatle aykırı gördük. Gü
dülen politikalarda millete ve devlete tevec
cüh edecek zararları hesabetmeyiş hali İm 
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memlekette «m 5 -10 yıldan beri müyarhk de
ğerler kaybettirmiştir. A. P. iktidannca ek 
alman plânlı ve cesur malî politika, yalar. 
gelecekteki ekonomi hayatına etki getirecsk
ti.-. Ekonomik hayatta vukuu bulacak müstak
bel gelişme ise, o yılı takibeden yıl içindeki ma-
Oî politikaya mütekabilen müessir * olacaktır, 
O halde yıllar müstakil birer siyaset müşiri 
olarak değil, Devlet hayatında es ve birbirini 
müteselsil b * seyrin bölümleri o'larak takibe-
den göritnmez bir gelişmenin safhaları olarak 
mütalâa edilmelidir Plânlı devrenin ekonomft 
bir siyaset demek. olduğu ekonomik siyase
tin ise öz siyasetle at başı yürümekte bulun
duğu aşikârdır A P iktidarı 1960 - 1965 yû-
V ™ r d a cereyan eden çes^li o 1 a y l a X 

ntessir olarak ekonomik imkânların elveriş-
,'iliği yönünden bidayet şanssızhğına «mhatap 
,-nada başlamıştır. Saym Demirel Hüküme

time bu elverişsiz iklime rağmen ekonomik 
millî kadere, cesaretle yön vermeye yürümesi 
dev yatırım projelerine fütursuzluk ve «rni-
w , içinde eğilmesi hakikaten takdir ve lâyik 
yo başarılı bir siyaset olarak yadclunmak ica-
%eder. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs buhranı, ic si
yaset münkaşalarmm gaddar muhalefet Cenah
larından salıverilen suni tehlike telkinlerinin 
etkileri altında huzurunuzda 4 ncü bütçemi
zi getirmiş bulunuyoruz. 2 nci 5 Yıllık Plân 
dilimlerindeki uygulamalarımız sihhatli yürü
yüş içindedir Plân devresi sonundaki kal
kınma hızımız, % 7 nin altına düşmiyecek, 
1972 yılı sonundaki millî hâsılamız plân gere
ği olan 119 milyar Uraya yani hedefe ulaşa
caktır 1968 in umulan millî hâsılası, 90 milyar 
lira civarındadır Bu ne«ce 1950 yılındaki se 
viyamı. % 100 a l a s ı n gömmektedir ikinci 
Bo, Yıllık KalV;,,,aı pro-râ^r 'mın y - fn- ı 

* • .Û^4iTh7re t ya ty t r mmettoizçin bütün 
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inamda ilân ederiz ki lâyik değildir, düzele-
;2k, yükssleesk biz ve bizden sonra gelenler
le daima yükseltilecektir. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu yıl içinde ka
mu ve özel sektör tarafından girişilecek global 
yatırım taminen 24 milyar 700 milyon liraya 
ulaşacaktır. Bu yatırımların % 91,6 sı iç finans-
« kaynaklarımızla % 8,5 ise dış finansman 
kaynaklarının yardımiyle uygulanacaktır. Hü
kümet dış yardımlara bağlılığın azaltılması, 
millî sanayim rekabet gücünün artinlması, 
a -k bir millî politika güdülmesi, sosyal ada
leti sağlayıcı sosyal bir politikaya gidilmesi, 
•iz* sektör ihracatına önem verilmesi, modem 
lUaatehız verilmesi, istihdamın artırılması, 
anlî gelirin üretim yapanla, üretime katılan

lar arasında âdil bir dağılma sistemine hedef 
yanılma» istikâmetlerinde ayrıca ciddî karar
la:" almış bulunmaktadır. 

1969 plânında tahakkukuna geçilecek olan 
temel projeler ise şunlardır. Enerjide; Keban, 
Gökçekaya, Ambark, Seyit Ömer santralları. 

Temel mallar üretiminde; demir çelik sek
eninde 3 ncü Demir Çelik Fabrikası, Ereğli 
Demir Çelik Fabrikalannrn tevsü. 

Kimya sektöründe; Akdeniz Gübre Komp
leksi, Samsun Gübre, Elâzığ Süper Fosfat pro
jesi, ve Petro - Kimva kompleksi, metolurjide, 
Uemünyüm projesi," Ergani bakır kompleksi 
Samsun bakır kompleksi. 

Potrolde; İzmir rafineri projesi, 
Kâğıt Endüstrisinde; Çaycuma grafik kâğıt 

fabrikası, Dalaman sülfat fabrikası, Aksu Ga
zete kâğıdı ve mihaniki hamur kâğıdı fabrika
sı. 

Taşıt imalâtı sektöründe, Pendik ve Tada 
tersaneleri, makina imalât sektöründe; Fiat 
otomobil projesi ve Volvo oto projesi. 

Çok muhterem arkadaşlarım, uzun dakika
lardan beri Yüce Heyetinize meseleler arz ediyo
rum. Teknik bütçe ile ilgili önemli bir hususun 
takdimini mütaakrp, çok loşa ölçülerle bâzı ba
kanlık problemleri ve bâzı meseleler üzerindeki 
grup görüşlerimizi arz ve izaha çalışacağım. 

Ciddî bir bütçe tenkidinde öz gerekler ola
rak şu mühim bütçe unsurlarının analiz ve in
celenmesi zaruri görülmüş bulunuyor : 

1. Bütçe tasarısı sunan Hükümet, millî ge
lir hâsılasını yükseltici anlamda yeni yıl için 
hangi uygun yön ve plânı getirmektedir? 
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2. Yeni bütçe t a u n u ile Meclislere seslenen 
Hükümet, enflâsyonist yahut deflâsyonist bir 
muhtemel uygulamadan uzak olarak girilmekte 
olan yeni yüda istikrarlı bir yürüyüş ve mâkûl 
tempoda bir kalkmma hızını hakikatci ve sami
mî bir bütçe felsefesine bağUyabilmiş* midir? v 

3. Millî ekonominin bir önceki yıl seviyesi
ni aşan plân uygulamaları hedeflerine yani, ye
ni ağırlıklar getiren meselelere milletin yüksek 
standartlara yöneltilmesini öngören tasavvur ve 
plânlarda yeni bütçede yeni meseleler var mı
dır? 

4. Para politikası, fiyat politikası, kredi po
litikası, ihraç gelirleri, ödeme dengeleri, kon
sorsiyum, plân ve uygulamaları, para arzı, ban
kalar mevduatı, Merkez Bankası hacım ve kre
dileri, banknot emisyonu ve gerekleri, iç borçlar, 
çeşitli yönlerdeki dış borçlar ve mevsim finans
manları ve bütün bunlardan ayrı olarak cari gi
derler, yatırım giderleri ve sermaye teşkili ve 
transfer giderlertaden ibaettir ki, ve bütün bun
larla özetlenmiş bulunmaktadır M, bir bütçe me
selesinin gerekleri normal hacımların çok üstün
de ve zengin bulunuyor. 

Ekonominin büyük sosyalist müelliflerinden 
ölü îngiliz Harold Plâstin'in dilimize çevrilen 
«Bütçeler ve rejimler» isimli makalesinde bir 
bütçe karakterinin tesbiti istikametinde ciddî 
nirengiler gösterilmektedir. Bütçede dört asli 
unsur prensibini izah eden müellif, menşei 
Montesquie veyahut Aristo'ya kadar uzanan 
para ve devlet ilişkilerini klâsik şu dört sual
de arz ve hulâsaya çalışıyor. Cevapları olumlu 
verildiği takdirde, bütçenin iyi bir bütçe oldu
ğunu kabul eden yazar; 

1. Halk düşünce, hayat ve çalışma yönlerin
de hakiki hüviyet içinde midir? 

Hakiki hüviyet kanunlara teyit gören hüvi
yet olarak tarik görmüştür. 

2. Memlekete hükmeden kuvvet, meşruiyet 
içinde midir? 

3. Memleket ekonomisi milletini mesut ede
bilecek bir düzen seçmiş midir? 

4. Halk yurduna ve toprağına bağlı mıdır? 

Bir bütçede görünüşe göre bir bütçe ile hiç 
alâkası olmaması icabeder gibi, aranması gerekli 
şu dört husus; hakikaten bizim bütçe müzakere
lerimizde asla temas görmiyen meseleler olarak 
müşahede olunmak icabeder. 
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Çok kıymetli arkadaşlarım, dikkat buyuru-
lursa modern bütçe anlayışında gelir giderle il
gili nakitten, vergi nisbetleri ve kaynaklarından 
bahis açılmamaktadır. 

Bütçelerin hammaddesi hürriyet, meşruiyet, 
ekonomi ve yurt sevgisi olarak bu makalke ka
bul edilmektedir. Bu bakımdan klâsik bütçe ten-
kidleri sistem ve esprisinden kendimizi kurtarıp, 
bütçenin aslî meseleleri ve malzemelerini terkip 
ve teşkil eyliyen modern telâkkilerine eğilmemiz 
gereMr. Ve bizzarur, bu kürsüde izah görmesi 
fayda temin edecek olan diğer konularımızı arza 
bizi mecbur bırakmaktadır 

Türkiye'miz her gecen yıl, ilmin, tekniğin, 
tarım ve endüstrinin ve'her yön ve branştaki çe-
şitli faaliyetlerin yükseliş ve ilerleyişine sahne 
olmaktadır. Millî genel seviye gelişmelerimiz, 
her gün dizimiz dibinde büyüttüğümüz yavrula
rımızın dizi boy atışlarmdaki sırrın şahidi ola
mayışımız gibi, zaman seyrinde sessizce artıyor. 
1936 yılında toplu iğneyi Avrupa'dan ithal edi
yor, 1948 yılında yol yokluğundan oto ile An
kara'dan İstanbul'a gidemiyorduk. Enerji, yol, 
liman, lâboratuvar, baraj, mektep ve fabrika; 
her şey ve her şey ile şu 15 - 20 yıllık kısa tarih 
seyrinde meselelerimiz gerçekliğe kavuşmuştur. 
Millet olarak dar çıkmazlardan ekonomik bir 
bulvar hayatma doğru intikal etmekteyiz. Plân
lı kalkınma sistemimizin bu tarihten sonra sık 
sık kemer sıkmayı tavsiye eden beyanlardan mil
leti kurtaracağına samimiyetle' inanmalıyız. 
Milletlerin kalkmma gereklerinde takibolunması 
mümkün çeşitli yol ve eşsiz imkânları vardır. 
Dünya ikiye bölünmüş eşit kuvvetler halinde 
hüviyetçi bir teori ile, iktisatçı bir teorinin iç
ten içe çarpr t&geniş Hr uygulama masa,! 
manzara dermektedi r , insanlar bası coğraf-
yalard». hürmeti, saadeti, bâzı coğrafyalarda 
ekonomik sa-leti arar. Türkt™*ş hürriyetçi 
cephede yer 's'tmrtır. OltaM." hürriyetçi cephe 
yokı ile ekonomik sw!e to tahakkuk ettirilebil-
flffırî ."isrmütı ve P-ermektedir. Samimî tutum-
H ^ a . - f c n Heyh neticeleri ortaya koyduğu 
fl'enoTFîii W b ve din anlaydı hürriyet ve 
toprak sevgisi sebebiyle Türk'ün bel ve ümit 
bağla**! y°akın ve s i k reüm değeri taşımak
t a d ı r . " -

Zengin ve trazel bir memleketin çocuklarıyız. 
Her yönümüzde çeşitli prensip ve uygulama ha-
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talanınız bulunduğunu elbette biliyoruz. Fakat, 
derhal belirtmeliyiz ki, medeni ve müreffeh ol
manın ilme, tekniğe, insan sevgisi ve kanun sev
gisine sahibolmakla kazanılabileceğini de bilme
liyiz. 

Son olarak şu hususu da belirtmeliyiz ki, bü
yük memleket çoğunluğunun tasvibetmediği fi
kir zorlamaları, bu memlekete mutluluk getir-
miyecektir. Ve bilinmelidir M, bu memlekette 
her şey halk iradesi ile başlıyacak, onunla yü
rüyecek ve onunla bitecektir. 

Aziz arkadaşlarım, Parlâmentolar yelpazesin
de yer alan partilerin yıllık bütçeler vesilesiyle 
Hükümetlere müsait gelir pozisyonları tavsiye 
ve işaret eylemeleri usuldendir, samimî ve yapı
cı bir ifadedir, iktidar partisi sözcüsü olarak 
şu anda kıymetli huzurunuzda bulunuşum hali, 
bütçe tenkidi yahut bütçe tavsiyeleri 'istikame
tinde bana da tabiî yetM ve görevler tahmil et
mektedir Bu cümleden olarak 1970 yılı bütçe ve 
plânlaması hedef alan anlamda 1969 yılı çalış
maları ve incelemelerine seslenen çok önemli 
gördüğüm bâzı konular üzerinde yeni nitelikte 
takdimlerde bulunmak istiyorum: 

1. Türkiye ekonomisine hız katabilecek 
mahfuz kıymetler üzerindeki göriislerimiz. 

Bütçe menşei gereklerinin yetkili kurullarca 
dikkatle incelendiği bu tarihte yeni bir tavsiye
nin o yıl içinde değerlendirilemiyeceği muhak
kaktır. Birinci ve ikinci plân devreleri yıllık 
çalışmalarında millî falda daima üç, dört ka
lemlik ihraç gelirleri ve millî kaynaklar gelirle
rinin harekete geçirilmesi prensibi öngörülmüş, 
millî bünyede statik taymet ölü servet halinde 
anevcudolan halk elindeki altın, vezni kıymet, 
müzeyyenat, emniyetli, canlı ve millî kalkınma
mıza seslenen vakur bir plâna bağlanmak dü
şünülmemiştir. Toprak ve altın esasına itimat 
besliyen fert, Devletine olan güvensizliğinden 
değil, daha müdanaasız ve garanti ifade eyliyen 
pratik sonuçla altın ve toprağa bağlanacakta-. 
Anadolu h a L asırlardan beri hasat fazlası pa
rasını bu iki konuya yatırmak itiyadındadır. Ve 
memleketimizde mevcut atan miktarı ise. kolay
ca tahmini yapılmıyacak kadar fazladır.' Halfa
mız elindeki bu kıymet asırlardan beri mahfuz 
yaşar, saklı bu kıymetin bir gelir getirmesi hali 
şöyle dursun; muhafazası ile kaybedilen öldürü
len sermaye gücü bilâkis zarar bilinmiyen bir 
ad, ekümiyen bir tarla değeri taşıdığı haUonuza 
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izah olunmamıştır. Bu görüşümüz, halkın elin
den atan toplamayı hedef alan bir plân getir-
miyeceğini ve bilâkis bir beşibirliği olanın, her 
yıl bir de Eeşad kırmızı lirası kazanmasını ön
gören bir plân ve uygulamayı anlatmak istedi
ğimi bilhassa belirtmek istiyorum, isviçre, Ho-
lânda, İngiltere, Kanada, irlanda ve Norveç bu 
konuyu çok güzel organize etmişlerdir. Mevzu
un teknik mekaznizması şudur. Devlet rantabi-
lite ve fizibilite raporları müspet konularda, 
kendisi sermaye koymaksızın idaresi, yürütül
mesi, işletilmesi ve bütün umuru altın hissedar
lar elinde olan yatırım konuları yaratacak ve 
konuyu, teşkilâtı, yurdun her yerinde olan bir 
bankaya meselâ bizde Ziraat Bankasına, onun 
emanetinde, bu banka ve kredi kendi garanti
sinde organize edecektir. Bu hal gayrimenkul 
kıymetinin ipotekli esham çıkarma hakkında 
isviçre'de tatbik gören ikinci tatbik yönüne eş 
bir tatbikat. İzahını yaptığımız konunun, halk
tan altın toplayıp Devlete fabrika yapmak esası 
Ue hiçbir ilgisi bulunmadığı ortadadır. Halk, 
halk iştiraki, halk idaresi ve halk kontrolunda 
nâzım Devlet eşliğinde ilk yular için % 15 müs
pet kâr vadedebilecek büyük plânlarm... Var
dır, çünkü Türkiye'de, mütebaki yıllarda gittik
çe tenezzül kaydeden yatırım konularmda halka 
rehber olmak, ölü servete hayat yaratmak poli
tikasından ibarettir. Galip gelen fikrimizin Dev
let ilişiğinden tamamen uzak ve muteber bir ban
ka refakatinde yürütülen, tamamen ticari bir 
konu olduğu düşünülmeli, her coğrafyası bir ge
lir mevzuu olan Türkiye imkânlarına, Devlete 
yük olmadan hizmet ve istihdam ilişkileri hediye 
edecek konuya, Avrupa tecrübeler misillû ar
tık eğilinmelidir. 

İkinci konumuz, sirkülerden kâğıt para ser
mayesinin Anadolu'ya kaymamasını önliyen bir 
plân. Çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek yıl
lık kârını sermayesine katmak istemiyen nakit 
sahipleri, paralarını mevduat halinde eskeriyet-
le bankalara koymayıp, büyük şehir işleri yahut 
varoşlarında arsa satmalarak bağlamayı ve iş
letmeyi uygun gormektedirlerki bu tutum, bu 
sermaye sahiplerine senede asgari % 15 - 20 ara
sında fiilî kâr temin etmektedir Devletin en
düstriyel, zirai, iktisadi pekçok gayeleri muay
yen gelir kaynaklan üzerine dayanarak inkişaf 
kaydedebilmektedir. Tıpkı minder altında mu-

2 -
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hafaza gören ziynet altım gibi, paramn sirkülas-
yon ve satmalına gücü, statik bir kıymet olan ar-
sa ve apartmana bağlanarak ince plânlara rapto-
lunnuyan klâsik Devlet gidişatımızda, cemiyeti
mize, Hazinemize gizli zararlar ika etmek üzere 
bırakılırsa yanlışlıklar doğar. Yıllık gelir fazla
sı sahibi vatandaşlarımız nakdî servetlerini bina 
ve arsaya yatırmakla : 

1. Büyük şehirlerin ihtiyaç fazlası mesken 
inşaasma doğru yön kazanmasına, 

2. Anadolu'ya doğru kaymıyan hep büyük 
şehirler sermaye terakümüne sebebiyet veren 
Anadolu imarına hizmet katmıyan Anadolu iş 
hayatına yeni bir ihya getirmiyen, kontrolsüz 
bir gidiş sunduğu ve, 

3. Büyük şehir merkezlerinden bu muhite 
doğru gittikçe genişliyen küçük hacimli binala
rın yıkılıp, yerlerine yenilerinin yapılmasının 
üslûbunda imar kontroluna bağlanarak şehirler 
için İM defa harcanan bir millî servetin ziyama 
son verilmesi bir Devlet plânı koyarak kanaati
mizce bu kere de düzeltilmek icabetmektedir. 
Anayasanın mülk edinme bahsi ile ilgili hükmü, 
gerçi açıktır. Fakat bu hürriyetin mütenazır 
bir yem" kanun anlayışında, mâkul yeni hüküm
lere raptolunabilmesi suretiyle paraya şehircili
ğimize diri kuvvetin, ölü kuvvet değerine in
kılâbının ödenmesine mütedair mantığı da keza 
seçiktir. 

Aziz arkadaşlarım, üçüncü konum turizmle 
ilgili bir plân, fakat yeni çehreli bir uygulama 
plânı. Turizmin dumansız endüstri yahut görül-
miyen ihracat olarak tarif gören önemi cümle-
nizce bilinen husustur. Türkiye sahillerinin yıl
da asgari 500 milyon dolar getirebileceği, bu 
miktarın ise tüm milletimizin 12 aylık emeklerle 
Devlet sektörü ihracatı da dâhil, hariçten idrak 
edilebilecek yıllık ihracat gelirlerimizin tümüne 
tekabül eyliyen bir rakam olduğu ortadadır. 
Türkiye ve ispanya devletleri, dünyanın üç, 
dört coğrafyasını ele alarak bu bölgelerde cok 
yüksek vasıflı turizm plânlan ile hayat yarakn 
ünlü bir turizm mütehassısının, Prof. Bade'nin, 
1961 -1962 -1963 yılları arasında memleketleri 
ne çağırmışlar, turistik imkânlarını tetkik etti
rerek kendisinden kurtarıcı tedbir plânlan rica 
etmişlerdir. Sayın Profesör, her iki merkezi 
hükümette ihya ve realizasyon plânlan hazır
lamıştır ispanya'ya tavsiyesi Barsoleno mih-
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ver olmak üzere 624 Km. lik bir sahil şeridinde 
500 kadar ağır ve hafif turistik tesis kurulması 
ve bu tesislerin gerisinden geçecek bir anayolla, 
ikmal ve anatrafiğin sağlanması öngörülmüş ve 
konunun huzur bulabilmesini teminen de, bu sa
hil şeridinin Devletçe istimlâke tabi tutularak 
tüm ve her noktada zaruret olmaksızın ihtiyari 
ve nzaen bu bant üzerinde orta vadeli sözleşme
lerle yabancı sermayenin Avrupa, Amerika ve 
İskandinavya turizm müesseselerinin ağır ve ha
fif, fakat plânlan Devletçe verilmek ve muayyen 
yıl sonunda bu tesislerin mülkiyet haklannın 
Devlete aidiyeti tescil olunarak realize edilmesi
ni tavsiye etnüs ve Madrit bu tavsiye gereğince 
1962 den itibaren işe hız vererek raporda öngö
rülen 1967 gelirinin 600 milyon dolar olması tah
minini 740, ve 1968 Ekiminde de safi ha la t ın 
910 milyon dolar olduğunu, gayrisâfi hasılattı 
be 1967 de 1 milyar 114 milyon dolar ve 1968 
de ise henüz tahmini 1 milyar 382 milyon olabi
leceğini tesbit etmiştir. Bu rakamlar Ağustos 
1968 tahmin hesaplarına dayanmaktadır. Şimdi, 
konunun Türkiye ile ilgili yönüne geliyorum. 

Bade raporu, Türk Hükümetine de 1962 -
1963 yıllannda aynı prensipleri tavsiye etmiş ve 
Saros Körfezinden Hatay'a kadar M gönye bant
ta Bade, Türkiye'yi süratle ihya edeceği temina
tı ile hazırladığı raporunu Ankara'ya vermiştir. 
O tarih Başbakanı Sayın inönü bu raporun uy
gulanmasını Devlet idaresi anlayışlarına neden
se uygun bulmamışlardır. Rapor, Türkiye'ye 
yıllık turizm gelirinin ispanya imkânlarından 
iki defa zengin olan ve bir tarih Hazinesi bulu
nan Anadolu'nun üstünlüklerini belirterek is
panya'dan daha yüksek bir millî gelire muha-
tabolacağımızı İsrarla belirten bir rapor olarak 
tensip görmüştür. Bu raporu hüsnükabul gör
mediğinin öz sebeplerini, tahlil edecek değffim. 
Toprak kapitülâsyonu fikri ile ilgisi bulunmıyan 
projenin realizasyonu kanaatimizce Adalet Par
tisi iktidarına nasibolmahdır. Konya vilâyeti 
kadar tonrak genişliğine dahi malik olmıvan İs 
v î c r l i n yabancı seSıaveve satış gören L r a k 
mStan % 13 tür 15 vü vadeli 24 vü vadeli 
Z a S tesisler için 36 î ü vadeli' Madrit Hra-
lamalarınm ispanyollarcabir vatan satışı telâk-
k H d L e a k çünkü İspanya'm» modern eko-
nonügereklfrine es anlayış gösterdiklerini mec
r a n hatırlıyacağL Mffletler bu çağda fikir 
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ve plânla ayakta kalabilmektedirler. Sabık nam 
ve üumdar ise; artık masalarda görülebilmekte-
<Bı-. " 

Konuşmamm ilk k ı l a r ı n d a Adalet Par
tisi yabancı sermaye dostudur şeklinde gibi bir 
itham münasebetiyle bu konuyla ilgili maruzatı
mı liKhara takdim edeceğimi" beyan eylemiştim. 
Şimdi tehir gören bu konu üzerinde fikir vê  gö-
rüderimi kısaca arza çalışacağını. 

Türkiye'mizde, sosyalist yay.mmn ne bulur
sa diline doladığı son iki yıllık zaman içinde 
sık sık işlenen hücum demlerinden biri olarak 
yabancı sermaye konusu hedef yapılmaktadır* 
6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu 1953 yı
lında kabul ve neşrolunmuş ve Türkiye'ye gi. 
recek ecnebi sermayesinin % 49 ndan yukarı 
hisse iştiraki kaydedemiyeceği şartı ağır görül
düğü ve baraj maddesi sebebiyle yurda serma
ye gelmediği tesbit olunarak 1963 yılında hisse
ye tahdit tanımıyan yeni bir anlayışla yeniden 
kanunlaştığı bir vakıadır. Bu kanunun muci
di ve hâmisi gibi her gün bin töhmete hedef 
yapılmakta olan Af Kanununun ilk kabulü 
tarihinde henüz kurulmamış, ikinci tariz tari
hinde de C. H. P. iktidarı'karşısında muhale
fette bulunuyordu. Kurdun, çayın alt tarafın
da otlıyan kuzuya suyumu bulandırıyorsun di
ye gazaplanması misali yüksek malûmunuzdur. 
Meri Kanunun hiçbir yönüyle uzak yakın il
gisi bulunmıyan A. P. bugün cümlenizce bilin-
liği üzere bu kanun vesilesiyle ağır ve haksız 
isnatlara, kasıtlı töhmetlere hedef alınmakta 
bulunmaktadır. Bu izahatımın bu kertesinde 
kanunun cükması bahsinde değil, tatbiki safha
sında olumsuz şekiller içinde bulunabilirsiniz 
* U haldi bir sual akla gelecektir Bu yön ge
reğinde de A P tam ve haMM bir safiyet ve 
iy i niyet hukuku içindedir 1953 1965 arası 
yurda g ren yabancı sermaye kanun gerekleri
nin elverişliliği sebebiyle az, arzu izhar etmiş 
fak* 1963 tadili teklif ve yurda girme teşeb-
büsrerine daha müsait şartlar hediye edebilmis-
t 7 Sosyalist cenahın takdimlerine bakılırsa 
6224 savıh Kanun tam bir yağma Hasan Bö
reği imi Geto r a h t L « J r E £ * iriden ra-
hatça M T v u r f u n u l y m a t e t a Hükümet 
gafil t a « k S k a J f c y H S f l v e hakholan 
far sadece uLma 3 5 Türk so v a M Muh-
erem beyefendiL bu çağ iftira Czvi r 've ya 
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lanla muayyen hedeflerin ele geçebileceği bir 
çağ değildir. İsnadın özünde yatan hakikatler 
çok başka, mezkûr kanunun ruhundaki yücelik 
mazi tatbikatına dayalı bulunan hedefler başka
dır. Kanun her mevzuda Türkiye'ye girmekte 
olan yabancı kapitalinin bütün gereklerini in-
celiyen ve Devlet Plânlama Teşkilâtının kılı 
kırk yaran etüt ve muvafakatlerinden sonra an-
cak Türkiye'ye girebilen çok mahdut neticelerle 
yürütebilmektedir. Giriş imkânmı vaz'eden ana-
prensipler şunlardır: 1§ hacmi ile orantılı ola
rak nakdî, aynî, teknik sermaye getirmek; Türk 
ihraç politikasına uygun döviz getirici nitelikte 
sanayi kurmak; veya ve sair işleri yapmak 
mâkul vadeli amortismana rıza göstermek Türk 
Devlet ve özel sektörüne rekabet ifade; etmi-
yen branşlarda çalışmak temel şartlannı ihtiva 
etmektedir ve 17 yıllık giriş yekûnunun yurda 
gelen dolar miktarı da 500 milyon Türk l L ı -
na tekabül eden 50 milyon dolar civarındadır 
50 milyon dolar New - Yoktaki bir taksi şirke
tinin sermayesidir Yağma Hasanın Böreğine 
gösterilmiyen bu iltifat acaba hangi sebepten 
nereden gelmektedir? , 

Çok muhterem senatörler, bizde uygulanan 
kanunun anaprensipleri aynen ingiltere, Fran-
sa, Almanya, Avusturya ve Finlandiya'da ve 
hattâ Mısır ve Amerika'da uygulama görmekte
dir. Almanya yabancı sermaye kanunu 1926, 
ingiltere yabancı sermaye kanunu 1011, Ameri
ka kanunu 1884, italya 1931, Fransa 1934 ve 
Türkiye'de 1953 yıllarında çıkarılmıştır. İngiliz, 
İtalyan, Fransız, Alman, isveç sosyalist yazar
larından kaç tanesinin bu kanunun çıkarıl
makla memleketin satıldığını iddia ettiğine da
ir bilgim yoktur. Fakat peşinen söyliyebilirim 
ki, bu ülkeler sosyalistlerin hiç birisi memle
ketlerine sermaye 'teknik işo-ücü getiren ya
bancı müteşebbislere Türkiye'de reva görülen 
şekilde hücum etmemektedir Çünkü konu 
tamamen enternasyonal bir ekonomi düzeni içi
ne girmiştir ki kimin kime sermaye kattığı as-
la bilinemez Yer yüzü yabancı sermayesi girift 
ve organik cok yüksek bir hal iktisabetnüstir 

da hangi devleferin tailöto«X 
lerde sermaye i ş t i r a k i m ^ « ^ M r t r t f e 
ler yardımiyle kaviyyen biliyoruz Bu cok net 
net olduğu kadar d a bâzı yazarlarca iddia ve 
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ilân olunan esasların hiçliğini ortaya koyan ne- ı 
ticeleri biraz sonra arz edeceğim. Çünkü daha 
evvel diğer mühim bâzı faaliyetlerin bilinme
sinde fayda tesbit edilmek gerekmektedir. Ve 
mevzu yeraltı kaynaklarımızın millî ekonomi
mde seslenmesi bahsine intikal etmek zorunlu-
luğundadn-. 

Bugün yeraltı servetlerimizin Türk ekono
mik kalkınmasına çok ciddî imkân bahşeden | 
bellibash birkaç konumuzdan birisinin de mad
den sektörü olduğu malûmdur. Türkiye'de ma
den ruhsatnamesi isteği adedi son günlerde 
38 000 e yükselmiştir. Resmî sektör ve işler gö
rünen özel sektör "maden sahalarının tüm sayı
ları 380 civarındada. Devletin bu sektöre ser
maye bulma gayretleri nisbeten tahakkuk yolu-
na sokulmuş ve tedarik olunabilen resmî ser-
maye de ancak ve yine de 30 - 40 kadar yeni 
maden sahasının işletilmesini temin edebilecek 
bir imkândan ötesine tabiatiyle çıkarılamamış
tır. Mefluç manzara içinde yatmakta bulunan 
bu sektör" kim ve hangi plânla lâyık bir işle
yiş kıstasına ne vakit eriştirilecektir. Sosyalist 
mantığınm yabancı sermayeden esirgemek iste
diği bu sektör yokluktan gelen sebeplerle ve 
resmen bir geni's işletme nLrnma sevk oluna-
,waca*ına ve Anadolu Türk'ü ayaklan al-
tı/dakT korkunç forvetti ~ üstünde'aç do«cp 
aç" yaşayıp öldüğünün esirliğinde yaşamak'. 
olunduğuna göre konuya bilfarz 50 yıl vadeli 
Ûr plân hedefi tamvı» yeni bir derinlik rf¬ 
>r"ek »abetliVr tat™ vazedebil* OBI.VEO<. 
ya' îs t^ori v-'uyo-ulamal,, halk ' kütlerinin 

l a m aiav ™ Çin tim komünizm çuygrtoa. 
larında görührektedir ki* Türk ^ 1 * U » Ü V 
*p gerile ka^ân 37 675 ^ e n ^ J r ^ n r * ra 
sd cLrl<-ndirilü, isle'ikbüece-î" h a < ^ - i 
millet- isah etmeleri TO<4, bi~%al ve"*c^ 
bı onllrca verümesi gerekli bir mecburiyettir" 

Muhterem arkadaşlarım, Yugoslavya'nın 3, 
İtalya'nın 18, Fransa'nın 26 , Almanya'nın 28, 
Belçika'mn 8, Holânda'nın 14, İngiltere'nin 47, 
Amerikan'm 52 ayn devletler topraklarında 
çok büyük sermayelerle maden işletmekte ol
dukları vakıadır. Buna muabil bu devletlerin 
kendi topraklarında dış ülkelerden gelen ya
bancı sermaye dağılışı ve miktarı da şu entere
san neticeyi ortaya koymaktadır. : Avrupa ve 
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Avrupah sermayesi olarak Amerika Birleşik 
Devletleri toprakları içme maden sektöründe 
1898 yılından beri giren ve clyevm yabancı 
sermaye olarak faaliyet gösteren sermaye ye-
kûnu 1 400 milyon dolardır, i,4 milyar dolar
dır, Avrupa Sermayesi olarak Amerika toprak-
lam:a girmiş, şirket kurmuş ve maden işlet
mekte olan yekûn şirketlerin 1896 dan beri 
plase ettikleri kapital, Fransız topraklarına gi
ren yabancı sermaye miktarı 200 milyon, İs
panya'ya 24, Avusturya'ya 122, Batı Alman
ya'ya 8CÖ, İngiltere ve Birleşik Krallık ülke
lerine cervan; 1,2; İtalya'ya 108 ve Türkiye'
ye isa sadece 4 müyon doUr. Bu rakam Tür
kçe'nin maden sektöründe Bünya'rm en zen-
gin maden imkânlarına sahip devlet olmam* 
»eefmıra rağmen yaban* sermayenin itibar 
göstermediği bir ülke oldoüumuzu göstermekte 
ve ürkek yabancı sermayenin han ko ı l an yi-
bi anık bir tarih ve «hara gören Hükümet tu
tu:™ ve kanun a l ı ğ ı n ı hâlâ bejonme iliğini 
aeeke: ortaya koyabilmektedir. Bu mâruzâtım
la nasibini dahi bulaımyan maden sektörümü-
zün hangi iç perspektifte hangi propaganda 
konafe-ına hedef U ı U ı ğ m ı tav*™» çaLtım. 
Bütün Dünya yabancı ser .^ye 'kon^urfa gi
rift ve organizasyon rahatbğı iotoda kendi t -
'ı'ne fayda kaydeden daha fei a d v a r a yöne
t k e n bis dünya bifcns-lif* eski kitaplar ve 
B v , ^ , Mfl*areW p v ^ m . ' o.l«vıslar.mn 
:,0;;r.n;,î V İ ^ ^ " ; ; ; „ ? ; « ; ^ h \ , 
yatma "itilmek boğulmak" açlık reiimlerinde 

yede milliyet aranmıyanSbir'çağ yasıyoruz Ne 
yazık ki memleket ekonomisi üniversıte bahcele 
rinden idare olunmak istenen politika ha^tı-
mız gibi gazete köselerinden yönetilmek isteni-
-,-,- V a n „ , « • » ; . , ' k o n . a n , ^ . ^ t i n d e - e 
düşmanlarına utanç telkin'eden hazin ithamlar'-
la yüzyüzedir. ' 

Çok kıymetli arkadaşlarım, dakikalardan be
ri, Yüce Heyetinize, iç politika hayatımız aktü-
liteleri ve yeni yıl bütçesi gereklerinde, maru
zatta bulunmaktayım. Konuşmamın sonuna gel
miş bulunuyorum Eejim meseleleri teminata 
bağlanan ekonomik problemleri hal yoluna so
kulan zengin büyük ve şerefli ve çauskan bir 
*.11lfiHn ço nkl.nvı, Terin nimetlerinin kâffesi-
ne mâlik Türkiye* kendi takdirlerimiz noksan-
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taftada 20 küsur seneden beri bedbaht y a t ı 
lıyor. Ic çekişmelerimiz memleketimize hakiki 
büyük zararlar getirmiştir. Elele, göz gözgöze, 
kalbi iman beraberinde, bir yeni yola gire
mememiz için, ortada'aklî hiçbir sebep yoktur. 
Cağ, belirsiz bir dünya kaderuıe doğru durum
dan yıllık büteeleri bin milyarlara tiriîiyarlara 
yükselen M "felsefe yani Amerika ve Rusya 
çok yüksek gizli terakkiler içinde yol alan Çin 
gelişmesi esliğinde ülkelerini ve bölgelerini 
insanları olarak kendi bölgesini insalarını hi
maye olarak müdafaa olarak sıkı sıkıya s a l 
mış korumaktadır Uzak yahut yakın bir ge
lecek, dünya insanlığına neler getirilebileceği 
düsünülemiyor Bu büyük kamlar ve öteki'biL 
cümle dünya memleketleri için tek yol kuvvete 
dayanmak kendi kuvvetine güvenmek ,felsefesi
ne bağlanmıştır Bir ü L kuvvetinin öz gereği 
ise y £ t sevrismde vatandasTevrfsinde tadto 
" Hen l f c o W e r i X ve S bir « 
nişe m2*7hüw2zKİZTJ"J<dM 

merkezler azi2^milletimize^hizmetve fiMr ffe 
tirmemektedMer H e ™ S T a n b l gövde ha¬ 
linT ^ t i r i C r " stenL^ TÜAıVe m u t » M 
b a ş m a l « i S M ^ J u r f M 

£ n vlnro^Za^r^e taMir kovmaUâta 
sur lostlrmemt S o t r Bu ^ « S T C U 
^P-freWeTrmnietIe hlnüzTntfbak e d L e i " 

sr TLT islamA^r iTr 
S I 7 M M W H S k r i n f ! w v e 3 ; 

k » ^ r Z , l n n , T l s f e d e n a ^ k d ! ™ J s 

letmm o h» şaşmaz ve aldanmaz mihengmden 
illet iradesi-

den habersizce sahnelere getirilmek istenilen 

İTAL; a ' m a z I ^ T ^ T ^ tengl^en 

S t e v ^ e l L T o İ T O m U k t i r l d l m -
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her âmel ve fikir, inanılmaMır ki, arfk yular-
dan beri bir sona bağlanmak icabeden millet 
kararı önünde, bizzat milletten gelen fiilî hük-
mü bulacak ve yok edilecektir. Haklara rıza 
gösteren bir millet olacağa çalışacağız, iyiyi, 
doğruyu, güzeli, şerefi, daima kovalıyacağız. 
Yurt ve Türklük ivgisini, dünya tehlikesi mu
vacehesinde, ebedi baş tacı yapacağız. 1969 büt
çesinin büyük milletimize, büyük hizmetler ge-
tireceğine inanıyoruz, iktidarımız, halk içinden 
gelen, halfanı seven, meşru millet tâMmiyetini 
• * * n temrtl eyliyen, madeni bir iktidar
dır. Bütçenin tümünün milletimize mutluluk ge
tirmesini temenni ediyorum, beni dinleme ne
zaketlerinize, derin saygılarımı sunuyorum. 
(A. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN - Başbakan Sayın Süleyman De-
mirel. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlEEL (İs-
parta Milletvekili) - Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri, hepinizi saygı ile 
selâmlıyorum. Uzun saatlerden beri devam eden 
1969 senesi bütçe görüşmeleriyle ilgili olarak 
Adalet Partisi Grupu adına konuşmuş bulunan 
Sayın Termen, benim temas etmek 'istediğim 
birçok hususlara, temas etmiştir. Sadetben , 
huzurunuza, temas edilmemİ bir hususu ta
mamlamak üzere geldim. Maliye Bakanı arka
daşım yapılmış bulunan tenMdlere enine boyu-
na* cevap verecektir. Gecenin bu saatinde siz
leri çok işgal etmiyeceğim, Gecenin bu saatin
de her Türk vatandaşı evinde, sıcak yuvasında 
rahat uyuyor ise, "o sınırlarımızı bekliyen ve 
su saatte bir metre kar İM metre kar üç metre 
L na ta 20 derece nakıs 30 derece güzel 
yurdumuzun her kösesinde Türk v a t a r i a n L 
ranat~ekilde u y d u n u tenün e d e î b S bü 
vTvlnnffi müesslse^i2 v H a u n f e t a * vT 
S e 2£ hnZlnZZeLLZ^ kuLIn 
danıvla asteuteyı ı T b ü v ü k T d a k â r h k l L a 

mrf*^ olan T u l SüâMı K u C t i e r i Z sfye¬ 

Z u T s u aa'tte v ^ r t s r ^ l a l T S e n T « 
™ kuwet le rSn b^büvük S müesTe 

taZ^ehlta b b t a f a n T E S t a m T v t a 
y t ™ J E l i n i ^ ^ d ü z e r e k bu ta ıu^o^T 
E v v T s u r a l r i L e e d e X b u r a t o K T 
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tenjan Grupu adına konuşan bir emeldi gene
ral Türk ordusu ile ilgili bâzı sözler sarf etti, 
ben burada şayet sayın senatörün söyledikleri
ni defalarca okudum, doğru anladıysam, bu 
sözlerin içerisinde yanlş anlaşılabilecek veya
hut da o şekilde söylenmiş bâzı hususlar bulun
duğunu bunlarm doğru olmadığını ve doğru
larım söylemek için geldim. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri)' 

Muhterem senatörler, Türk Silâhlı Kuvvet
leri aziz milletimizin göz bebeğidir. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine yönetilecek her türlü tenkidi 
her türlü haksız tenkidi karşılamak hepimizin 
vazifesidir. Kim olursa olsun, bu haksız ten-
kid nereden gelirse gelsin, isterse bir eski 
ordu mensubundan gelsin, isterse bir general
den gelsin kimden gelirse gelsin bu haksızlıkla
rın karşısında daima biz bulunacağız. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) Kaldı ki, 
tenMd yapıyoruz diye mesele tenkid sınırım 
aşar da dil uzatmaya varırsa her defasında 
mutlaka bu gibi hâdiseler bizi karşısında azimle 
bulacaktır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Ne diyor Kontenjan Senatörü Saym Emekli Ge
neral? «Güvenliğin temel örgütü olan ordu gü
cünün kaynağı ulusun sevgi ve desteğidir.» De
vam ediyor. «Milleti kendisini ayakta tutacak
tır.» Deyim ediyor. «Onun içindir ki, ordu mil
let kaynaşımı içinde ulusal'ordu olmayı özler 
durur.» «Ulusal'ordu olmayı özler durur.» Ba
sılı metni budur, buradan da aynen böyle söy
lemiştir. Gayet dikkatle dinledim. Şimdi «mil
leti kendisini ayakta tutacaktır.» «Milleti ken
disini ayakta tutuyor.» Bugün değil asırlar
dan beri ayakta tutuyor. Milleti kendisini 
ayakta tutmaktadır. Tutmaya devam edecek
tir. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Onun 
içindir M, diyor «ordu millet kaynaşımı içinde 
ulusal ordu olmayı özler durur.» Soruyorum 
Sayın Emekli Generale. Buradan bir acayip 
mâna çıkıyor. Hakikaten bu mânada mı söyle
di? Yoksa bunun mânasını bilmeden mi söyle
di? Mânasını bilmeden söyledi ise affedilecek 
bir kusur değildir. Mânasını bilerek söyledi 
ise fevkalâde ayıp etmiştir. «Ulusal ordu ol
mayı özler durura Bundan şu mâna çıkıyor. 
Bu mâna ekmıyorsa, bu mâna çıkmak denil
mesini istiyorum. Sanki ulusal ordu değilmiş 
de Türk Ordusu onun özleyin içinde imiş de 
onu özler dururmuş. özleme fiilî, özleme ar-
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zusu bir hedefi teridl eder. Hedefe eriştikten 
sonra özleme bitmiştir. Türkçe bu. Ama ben 
bunu konuşmanın her cümlesini eleştirecek de
ğilim. Ve üslubunu, lisanını mantalitesini, 
şeklini burada eleştirecek değilim. Sadece 
kim söylerse söyksin'bu kürsüden söylenmiş ve 
zabıtlara geçmiştir. Bu zabıtlar boş kalamaz. 
«Ulusal orduolmayı özler durur.» 

Muhterem senatörler, emekli general sayın 
senatör Türk şehitlerinin kemiklerini sızlat-
mıştır. Türk gazilerinin gönlünü kırmıştır. 
Şayet Türk Ordusunun ulusal ordu olma öz
lemi içinde olduğunu söylemekle ulusal ordu 
olmadığını söylüyorsa bugün - 20 derecede, - 30 
derece üç metre karın altmda, 4 metre karın 
altında bu memleketin 20 yasında 22 yaşında 
en iyi mahsulünü en değerli 'varlığını gençli
ğini temsil eden neferini? onun başında bulu
nan subayını, astsubayım kumandanını hep
sini mcitmiştir Ben bu hakkı aramaya geldim 
(A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar.) 

Kontenjan Gnmu adına konuştuğuna göre 
şu suali içtüzüğe göre Kontenjan Grupu adı 
altında teşekkül etmiş olan ve kendilerini bu 
grupun mensupu sayan muhterem senatörlere 
yönetiyorum. Mutabık mısınız, bununla? Muta
bık mısınız? Bunu açıklamak size düşer. Muta
bık değilseniz mutabık olmadığınızı söylemelisi
niz. Mutabıksanız mutabık olanların hepsi ile 
aynı münakaşanın içindeyim. 

Burada bir hususu daha belirtmek isterim. 
Türk Ordusu hiç söylemeye lüzum yok ki, 
hep millî ordu olmuştur. Ne zaman vatan sınır
larını vatan ufuklarım tehlike bürümüş beş ya
şındaki çocuğunu, genç karısını, ihtiyar ana
sını, ihtiyar babasını bu memleketin evlâtları 
bırakmış ne yer diye düşünmemiş, ne içer 
diye düşünmemiş ne yakar diye düşünmemiş bı
rakmış.' Vatanın sınırlarına koşmuştur. '282 
bini Çanakkale'de şehit yatıyor. Bağdat'ta şe
hit yatıyor Bükreş't'e şehit yatıyor, Dumlupı-
nar'da şehit yatıyor, Kafkasya'da şehit yatı
yor, Aarabistan'da şehit yatıyor. Ne hakkı 
var kimsenin Türk' Ordusuna millî ordu 
Özlemi millî ordu olmayı özler durur de
meye-, Ne olursanız olunuz Ne olursanız olu
nuz 'şayet benim anladığım mânada söylemiş 
ise,saym emekli generalin içinden yetiştiği 
yuva affetmiyecekir içinden ykiştiği yuvaya 
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karşı çok büyük bir kusur işlemiştir. 
günah işlemiştir ve vebal altındadır. 

Bir hususu daha tasrih etmek isterim. Cum
hurbaşkanlığı kontenjam senatörlüğü. Şimdi 
Anayasamızın 72 nci maddesine göre Senato
muzun tarzı teşekkülünde 10 u bağımsız ol
mak üzere, Cumhurbaşkanımız Senato üyesi se
çiyor. 5 i bağımsız olmıyabilir demektir bura
dan çıkan mâna. Kontenjan Grupu bir siyasi 
parti değildir. Gayet tabiî fikirleri olacaktır. 
Buna bir şey demiyoruz. Ama benim burada 
üzerinde durmak istediğim husus şu : Cum
hurbaşkanının vazifesi Senatoya 15 üye seç
mekten ibarettir. Kontenjan Grupu üyeleri 
Cumhurbaşkanının grupu değildir. Kontenjan 
Grupu adına yapılan konuşmaların bir ilti
basa meydan vermemesi için hiçbir şekilde 
kendi fikirlerinin Sayın Cumhurbaşkanını il
zam etmiyeceği hususunu huzurunuzda açıkla
mak isterim. Bunlar dışarda çok yanlış tefsir
lere tabi tutulabiliyor. Anayasamızın 85 nci 
maddesi siyasi partilerin gruplarından bahset
mektedir. Bu meseleyi, ben "burada münakaşa 
edecek değilim. Bu Yüce Senatoya ait bir 
keyfiyettir. Ama buraya gelip bir siyasi parti 
olmadan bir siyasi parti edası içersinde mem
lekete yön vermek ne derece mümkündür ve 
bu yön nasıl verilecektir nasıl kabil olacak
t a Nasıl mümkün olacaktır? Bunu da yine 
Sapın "sözcüye tevcih ediyorum. Bir kahra
man edası ile buralardan konuşmak kolay. 
Memleketi -üzeltmek düzenleme]/ E bu mesu 
n v e I c W w n \ a kendisidir Mesulivetsiz olunca 
h!r '-"vr«-rvlemak"mü4İin Çünkü hic kimse 
s i z / b u n u v ^ V - ^ v e c e k t i / Neden" yarmadın 
da W deTnivwpW^İed*ffüdz şeyi Onun için 
dir ki ^u kürsülerden rc^ dikkatli konuşmak g e 
rekecektir. ' ^ ' ' ' " " " " ' 

Sayın senatör bununla kalmıyor diyor ki, 
«Ordu yabancı ve yerli şirketlerin ortaklığında 
ticarete itilmenin ne demeğe geldiğini...» ve 
cümle devam ediyor, Şayet bundan kasıt Ordu 
Y a r d ı r ^ ™ Kurumu v e onun faaliyetleri ise, 
Ordu Y a r d ı m l a . Kurumu ile Orduyu birbirin-
C^ ayırmak lâzım. Yani Ordu Yardımlaşma 
Kurumu ne ^ m a n kurulmuş, bakıyoruz Ocak 
1961 "Bu zannediyorum bu i f aden i sahibi de 
o zaman söz <ahibi öyle zannediyorum Şayet 
0-duYardım^şma Kurumunu tenkid ise maksat 
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bu gayet açıkça söylenebilir. Ordu Yardımlaşma 
Kurumunun maksadı orta yerdedir. Ordu Yar
dımlaşma Kurumu hususi hukuk hükümlerine 
bağlı, idari ve malî bakımdan muhtar ve hükmî 
şahsiyeti haizdir. Bu şekilde kanun çıkarmışınız. 
Bunun faaliyetlerini Ordunun ticaretle iştigal 
etmesi şeklinde ve daha doğrusu, Ordunun'yerli 
ve yabancı şirketlerle ortaklığında ticarete itil
mesi şeklinde anlamak, Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun ya lüzumsuzluğunu iddia etmek de
mektir, yahut da gördüğü işlerin bugün lüzum
suz olduğunu iddia etmek demektir, ikisini de 
söylemek mümkün. Ama böyle mümkün değil, 
bu şekilde mümkün değil. ' Orduyu ticaretin 
içinde göstererek mümkün değil. 
* Muhterem senatörler, Türk Anayasasının 

110 ncu maddesinde Başkumandanlık T. B. M. 
M.'in mânevi varlığından'ayrılmaz deniyor. Yani 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başkumandanlığının 
T. B. M. M. mânevi varlığında mündemiçolduğu 
beyan olunuyor. Bu demektir ki Türk Silâhlı 
Kuvvetleri kendiliğinden, kendi inisiyatifi ile 
vazife deruhte etmez. Kendisine vazife verilir. 
Kim tarafından verilir? T. B, M. M. tarafından 
verilir. Siyasi iktidarın bir parçası olan Hükü
met tarafından verilir. Neye göre? Kanunlara 
göre. Kanunların derpiş ettiği hallerde kime yet
ki verdiyle ona göre verilir. Buradan şuraya 
gelmek istiyorum: Dahili Nizamnamenin 34 ncü 
maddesine göre Cumhuriyeti korumakla kolla
mak gibi Ordunun bir görevi var. Ordu kendi
liğinden inisiyatifi ele alıp Cumhuriyeti koruyo
rum ve kolluyorum diye Yunanistan modeli bil
mem ne modeli, şu madeli, bu modeli birtakım 
hareketlerin içinde mi olacaktı? Diyor ki Sayın 
Senatör «Onun içindir ki Türkiye'de bir Yuna
nistan deneme* düşünülemiyor...» Düşünülemez 
ya, düşünülemez ya... O saman bu 'kürsüden 
bunu ifade etmek doğru değildir. Şayet Yuna
nistan modeli istiyorsanız Yunanistan modelinde 
Parlâmento yok. ' Hem bu kürsüye geleceksiniz, 
hem bu Parlâmentonun aleyhinde konuşacak
sınız, bu mümkün değildir. Parlâmentoyu mü
dafaa etmek her parlömanterin vazifesidir. Sena
törü ile milletvekili ile her şeyi ile... Eğer par-
lömanter rejime inanç vok ise bu sıralarda otur-
mamak lâzım. (A. P." sıralarından bravo ses
leri) 

Muhterem senatörler, benim esas üzerinde 
duracağım nokta şu: Türk Ordusunun, Türk 

— 108 — 



C. Senatosu B : 25 

Silâhlı Kuvvetlerini aziz milletimiz bütün var
lığı ile gönlü ile sevisi ile, oğlu ile her şeyi 
ile parası ile pulu ile her şeyi ile destekliyor. 
Niçin? Kendi emniyeti için. Bunu her Allatan 
günü kendi emniyeti için kurduğu göz bebeği 
millî müessesesini her Allâhın günü milletin kar
şısında, milletin emniyetine bir tehditmiş gibi 
göstermeyi en hafif mânası ile hem Türk mille
tine hem Türk Silâhlı Kuvvetlerine « t t a dil 
addediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo ses
leri» alkışlar) 

Herkes kafasından ckarsm, Türk Anayasası 
orta yerdedir. Şayet * Türk Anayasasını ihlâl 
suç he ki, o yüzden 1980 hâdiseleri o esbabı mu
cibe ile ortaya konmuştur. Bugün hiç kimse Türk 
Anayasanın önüne geldiği şekilde ihlâlinden 
bahsedemez. Yani şunu demek istiyorum, Ana
yasayı rafa kaldıralım, memleketin işleri yürü
müyor. Oturduğumuz yerden, işinde gücünde 
« o t o bekç i» yapan Türk Ordusuna gel di: 
yelim dafea ne duruyorsun diyelim, bunlar muh
terem senatörler vatanperverfMe bağdaşamaz 
(A P. sıralarından bravo sesleri alfcLlar) 

Arbk bu polemik bitmelidir. Ordu üzerinde
ki bu spekülâsyon bitmelidir. Milletin gözbe
beği olan müesseseyi milletin tepesinde bir De
meklesin kıtam gibi gösterme hevesleri son bul-
matadır. Gerçek böyle değildir. Kendi kumanda 
zinciri içerisinde vatana hizmet aslandan başka 
bir düşüncesi olmıyan Türk Silâhta Kuvvetleri
ni politikan.» içine sürükleyip ne yapacaksa . 
PolMkamn içine giren ordular harb gücünü 
kaybeder, harb gücü diye bir şey kalmaz. Disip
lin kalmaz, itaat kalmaz, hiç bir şey kalmaz. 
Dış itibanmızı sarsıyor bu çeşit münakaşalar 
muhterem senatörler, ima şeklinde dahi olsa 
kümden gelirse geMn, U n söylemiştir bu lâfı 
diye aramadan yafan mazmdm hâdiseleri tedai 
edilerek hem iç huzurumuzu bozuyor, hem aziz 
haltanızı, aziz milletimizi gönülden yaralıyor. 
Hem muhterem Türk Silâhta Kuvvetlerinin müm
taz kunıandanlarm. mümtaz subaylarm. astsu-
bGçtennı ve kahraman erlerimi her, beraber ya
ralıyor. Bu itibarla, rastgele, uluorta, önüne gel
diği gibi bu spekülâsyonla™. yapılması mem
lekete zararlıdır. K a t a n a . . . Kalkınma olur. 
Kalkınma.nn olması için ilk şart istikrarcUr. Bir 
memlekette silâhlı kuvvetlerinin yerini tâyin 
edememiş iseniz, her gün bu yeri münakaşa edi
yor iseniz, Silâhta Kuvvetlerin parlâmento ile 

-
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münasebetlerini, Silâhlı Kuvvetlerin Hükümet
le olan münasebetlerim her gün münakaşa edi
yorsanız o memlekette istikrardan bahsedemez
siniz. Evvelâ şu işi bir vuzuha götürelim. Bize 
istediğinizi söynyebilirsiniz, biz bunun cevatau 
veririz, yani aldırmayız demiyorum, cevabını ve
ririz. Ama Türk Silâhlı Kuvvetlerine dil uzat
ma âdetinden herkes vazgeçmelidir. Ne şekilde 
olursa olsun, şu şekilde, bu şekilde he r t a vaz
geçmelidir. Hepimizin müşterek müessesesidir. 
Hepimiz içinde "bulunduk, her Türk vatandaşı 
için bir şereftir. Yalnız memleket menfaatte! 
icabetfediği zaman yine hepimiz içindeyiz. Eli-
silâh tutta herkes içinde, kadını ile erkeği ile. 
Yas. ve sairesi yok. Türk Ordusu bu. Türk Or
dusu dünyanın en millî ordusudur. Dünyada ne-
kadar ordu varsa hepsinden daha cok millîdir. 
Türk Ordusunu Türk Milletinden "ayrı düşün
mek hataların, kusurla™, en büyüğüdür. Bera
ber düşüneceksiniz. 

Yine Sayın Senatör, bir büyük buluş daha 
getiriyor burada diyor ki: Ordu tüketici durum¬ 
dan cikanlmatadır.'Acaba nasıl olacak bu? Ya
ni ordunun eğitimini, talimini, terbiyesini, silâh-
larmı, kampını bir kenara bıratap da orduyu 
amele taburları gibi mi çalıştoacak? Bunu an
lamada. Tüketici durumdan çıkarılmalıdır. 
Acaba dünyanm hangi ordusu üretici? Bir şeyi 
yüz m t a r t için lmllanama^sımz. Tüketici, üre
tici kelimeleri burada aldatıcı olabilir Yani ben 
şunu demek istiyorum. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin vazifesi eğitenini, asipünini, ikmalini yap-
mak yurdun karşılaşacağı muhtemel tehlikeler 
k — d a her an'hazu- o t a k , bu vazifeden alıp 
acaba yatırımlara mı sevk edeceksiniz- Buna im 
Tân v ^ r B u T a k d i r d e T f e k ^ n l immtatb 

rak m r B m X v a k Z n ı e ^ H ^ e t i n bas. 

»oSikamLTenkTd riAflfaftab s t v ^ n n T m T 

OTd^L™ VevTeYüce totol M 
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miş ama o almış gibi buradan gelip Saym Se
natörün Türk Ordusuna, «Ulusal ordu olmayı 
özler durur.» şeklinde bir söz sarf etmiş olma
sını reddediyorum, tanıyorum, ayıplıyorum ve 
üzüntülerimi beyan ediyorum. Hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (A. P. sıralarından bravo ses
leri, şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN - 1969 bütçesi üzerinde grupları 
adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Şimdi şa
hıslar adına yapılacak konusmalarm söz sırasını 
okuyorum: Saym Hazerdağîı, Sayın ismen, Sa
ym Koçaş, Saym Alpaslan, Saym Ucuza!, Sa
yın Sökmen. 

Saym Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) - B e n 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde konuşacağım, 
vazgeçtim. 

BAŞKAN - Vazgeçtiniz. Sayın tşmen, bu
yurunuz. 

HİKMET tŞMEN (Kocaeli) - Sayın Baş
kan, saym senatörler; 

Adalet Partisinin 4 ncü yıl bütçesini ve 
ekonomi politikasını eleştirmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

önce Hükümetin 1968 malî yılı icraatını 
Hükümetin kendi ölçülerine göre değerlendir
meye çalışmak ve sonra önümüzdeki 1969 yılı 
için tasarladığı işleri üzerinde eleştiri ve gö
rüşlerimizi açıklamak istiyorum. 

'Sayın senatörlerin çok iyi bileceği gibi, Hü
kümetin icraatına yol gösteren temel ilkeler, 
hedefler 2 nci Beş Yıllık Plânda sanayileşme-
ye dayanan % 7 oranında bir kalkınma, tarı
mın tabiat şartlarına bağhlığının azaltılması 
ve ekonomimizin dışa bağlılıktan kurtarılması 
olarak belirtilmiştir. 

Şimdi gözden geçirelim, bu hedeflere ne 
dereceye kadar varılmıştır. 

önce şunu belirtmeliyiz ki, ne % 7 oranında 
bir kalkmma sağlanmış ve ne de olduğu ka
dar sağlanabilen kalkmma sanayileşmeye da
yandırılmıştır. 

Her ne kadar millî gelir tahminlerine göre 
tarımsal gelir % 1,9, sınai gelir % 10,5 civa
rında artmışsa da her iki rakam da plân he
deflerinin altına düşmüştür. 1967 yılında sınai 
gelir artışı % 12,3 olduğuna göre 1968 yılı 
artışı geçen yıldan da düşüktür. Bu İM artışın 
ağırlıklı ortalaması % 5 tir. Diğer faaliyet dal-

— 
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lanndaki artışlar da daha az anlamlıdır. Ve 
aslında bunlara yani maddi üretim miktarları
na bağlıdır. 

Hatırlanacağı üzere Türk ekonomisi plân
sız devrelerde % 5 civarında bir kalkmma sağ
lamıştır. Plânlı devrenin yeni bir şey getirme
miş olduğu görülüyor. % 7 gibi zaten düşük 
olan bir kalkınma hızının altma düşmüş olmak 
başarı sayılamaz, hattâ başarısızlıktır. * 

ikinci olarak tarımın tabiat şartlarına bağ
lılığının azaltılması hedef atamıştır. Elbette 
ki bu bir süre içinde olacaktır ve tedricen de 
bir miktar gelişme yok demdir. Fakat Hükü
metin bu konuda göze çarpan bir çabası da 
görülmemektedir, örneğin, ithal edilen Meksi
ka tipi buğday tohumluğu ekolojik faktörler 
göz önünde tutulmadan bir araştırma, yapıl
mamış ve doğrudan doğruya başka memleket
lerin deneylerinin adaptasyonu gibi bir şekil
de kullanıLs ve bütün ekilen bölgelerde ba
şarılı olmamıştır Ben Ekim ayının birinci haf
tasında bu konuda bir gündem dıs. konuşma 
yaparak hangi yerlerde başarılı olmadığını' ve 
benim gördüğüm kadarını belirtmiştim 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizden baş
ka herkes basardı diyor. Sakarya'yı mı belirt
miştiniz? * 

HİKMET İSMEN (Devamla) - Sakarya, 
Kocaeli, Bolu'da yapmıştım ve orada gerçek
ten başarısızdır. Ve 1968 yılı hava şartları uy
gun gitmediğinden beklenen sonuç alınamadı 
diye bir sebep gösterilerek dışarıdan ekmek
lik buğdayın ithal edildiği zorunlu olmuştur. 
Ayrıca pamuk ziraatinde izlenen fiyat politi
kası yüzünden bu da baltalanmakta olduğu da 
anlaşılmaktadır. 

Üçüncü olarak ekonomimizin dışa bağlılığı 
azaltılacak ilkesi de tam tersine tecelli etmiş
tir. Azalmamış fakat artmıştır. Temel döviz 
kazanç kaynağmuz olan ihracat son yıl 1967 
yılının da altında kalmıştır. Ve ihracat için 
sanayi ürünlerinin oranı da önemli ölçüde 
% 19,1 den % 15,8 e düşmüştür. Bu da açıkça 
göstermektedir ki, ihracatı teşvik için alındığı 
bildirilen tedbirler etkili olmamıştır. Demek 
ki daha etkili tedbirler aramp bulunmak ve 
özellikle mamul madde ihracı için bir hamle 
yapılması gerekirdi, ihracat konusunu çok iyi 
düşünmek ve iyi değerlendirmek ve ona göre 
organize etmek lâzım. 

0 -
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Ekonomimizin dışa bağlılığm, başlıca ya-
bancı özel sermayeye kapıları a ç * tutmamız 
artırmaktadır. Bu dışa bağlılık değil âdeta 
dışın bir parçası haline gelmek durumudur. 

Bu vesile ile kurulmakta olan bir otomobil 
montaj sanayiine değinmek istiyorum. Biraz 
evvel Sayın Termen'in A. P. Grupu adına gü
venerek bahsettiği Fort ve Volvo projesinin 
yersizliğini belirtmeye calışacağım. 

1969 programının i nci cildinin 125 nci 
sayısında, «Yatırım projelerinin değerlendi
rilmesinde genel ilkeler» başlığı altındaki «E» 
maddesi aynen şöyledir : 

« E) iş tasarruf güçlükleri göz önünde tu
tularak yeni projelerin tüketim eğilimini kam
çılayıcı yönde olmamaları sağlanacaktır.» 

Otomobil sanayii bu ilkeyle tam çatışma ha
lindedir. Bu çatışma için verilebilecek en gü
zel bir örnektir. Otomobil montaj tesislerinin 
kuruluşu, kalkmmamız ile çelişen bir noktasıdır 
bu. Onun yerine başka bir iş yapılabilir, me
selâ bakır kompleksi finanse edilebilir. Ama 
otomobil de ithal edilebilir. Yoksa (E) madde
sinde belirtildiği gibi iş tasarrufu güçlükleri 
göz önünde tutularak yeni projelerin t'üketim 
eğilimini kamçüayıcı yönde bir sanayi dalıdır. 

Yabancı sermayenin kâr transferleri ciddî, 
düşündürücü miktarlara yükselmiştir. Hatır
latmak için bunları sıralamak istiyorum : 

Transfer miktarı Alman 

1963 te 1 milyondolar 21 milyon dolar 
1964 te 5 » » 25 
1965 te 15 » » 2 2 
1966 da 16 » » 30 
1967 de 23,8 » » 10,2 » 
(9 aylık bir ölçü olarak) 

Acaba bu 'transferler hangi kurdan yapıldı
lar? 

Demek oluyor ki, kendi ölçüleri içinde bile 
Hükümet başarılı olmamıştı. Lehte söylenebile
cek tek unsur vardır. Bu da fiyat istikrarıdır. 
Fakat bir hamlede yapılmayınca fiyat istikrarı-
m korumak pek de mühim mesele değildir. 

îkinci bir sorun olarak gelir dağılımı mesele
sine değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, gelirin 
gayriâdil dağılımına sebebolan sosyal - ekono
mik yapı değiştirilmedikçe, kalkınma durumu-
nu daha da kötüleştirir ve dolayısiyle sosyal 
tansiyonu daha da artırır. 

-
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Bu konuda Hükümet hiçbir şey yapmamış-
tır. Köylü müstahsil gene aracı tüccar ve tefe
cinin insafına terk edilmiştir. Topraksız köylü 
gene topraksızdır ve tarım makinalaştıkça iş im
kânları da toprak işçilerine azalmaktadır. 

Küçük memurların tek ümidi olan personel 
reformu yapılmamıştır ve yapılacağa da benze
memektedir. Son yapılan avans şeklindeki zam 
hem yetersiz hem adaletsizdir, 

Sayın Maliye Bakanının bütçe konuşmaların-
da asgari geçim indiriminin yükseltilmesini, dar 
gelirlileri ferahlatıcı bir tedbir olarak takdim et-
tiğini hayretle gördük. Oysa, bilindiği gibi, bu 
bir hakkın iki yıl ertelendikten sonra tanınma-
sından ibaret bir şeydi bundan yalnız dar gelir-
liler değil, b ü t ü n d ü r Vergisi mükelleflerince 
yararlanılmrstır. Ve ayrıca bundan Gelir Vergi-
si mükellefi olmıyanların, yani büyük köylü küt
lelerinin hiçbir yaran yoktur. 

Kaldı ki, büyük sermayedarların yararlandr-
«., yalnız bunların yararlandıkları yatırım in
dirimleri, gümrük muaflıkları ve kolaylıkları 
dururken ve ayrıca bu yıl 452, gelecek yıl, 790 
milyon lira özel sektöre bütçeden aktarma yapr-
lırken, asgari geçim hadlerinin yükseltilmesinin 
bütçeye yüklediği fedakârlıktan bahsetmek pek 
inandırıcı ve insaflı olmamak lâzımgelir. 

Her zaman söylüyoruz ve gene tekrar edece
ğiz, vergi hasılatından özel sektör, büyük ser-
mayedarlar finanse edilemez. Devletin böyle bir 
fonksiyonu ve görevi de yoktur. Bu durumu ile 
bütçe, iki yıldan beri, özel şahıslara atıfet dağı
tan bir vasıta halini almıştır. Bilindiği gibi bu 
fonlardan verilen kredilerin faizleri düşük vâ
deleri de uzundur. Ayrıca ödemesiz devreleri de 
vardır. 

Sayın Bakan hemen her görüşmesinde «ver
giciliğin, iktidara göre vergi vermenin, demok
ratik düzenin temel şartı olduğunu söylerler. Bu 
söz doğru bile olsa,aynı şeyi vergi hasılatının 
harcanması için de söylemek lâzımdır. Yani Dev
let topladığı vergileri harcarken, vatandaşların 
iktidarlarına göre onların hizmetlerinden yarar
lanması lâzımdır. Yoksa topladığı vergileri zen-
ginleri daha zengin etmek için kullancürma ver-
gileri verenlerin tümüne bir* yardım veya onları 
hizmetlerden yararlandımak sayılmaz 

Kaldı M, vergi yolu ile adalet temin etmek 
de mümkün değildir. Vergi, üretimin yarattığı 
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adaletsizlikleri değiştiremez, En iyi ihtimalle, 
bâzı rötüşler, düzeltmeler yapabilir o kadar. 

Bugün memleketimizdeki gelir dağılımında
ki dengesizlik devamlı olarak artmaktadır. Bu
nun sosyal - siyasal mahzurları çoktur ve açık-
tır. Ayrıca, kalkınmayı da köstekler bir hale ge
tirmiştir. Yüksek yaşama şekilleri dalga dalga 
bütün halka yayılmakta ve tüketim temayülü 
hızla artmaktadır. Buna engel olmak, bunun için 
de taa en bastan itibaren tüketimi kontrol et
mek, yani bir'gelir politikası uygulamak lâzım
dır. Oysa, kapitalist düzen böyle bir şeye de im
kân safüyamaz. ' ' ' 

Üçüncü önemli bir konuya gedince; memleke
timizin pek çok meseleleri vardır. Hepsi önemli
dir ve h a i n i n do çözüme kavuşturulması lâ 
zımdır. Ancak, bunların içinde bâzıları düğüm 
noktaları niteliğindedir. Bunlar çözülmedikçe 
öbürlerini çözmeye kalkmak başarısızlığa uğra
tır. Bunlarmeselâ toprak reformu meselesi, d» 
ticaret, banka ve sigortacılığın devletleştirme 
meselesi, temel sanayileri Devlet eliyle kurup 
işletme meselesi yabancı petrol şirketlerini ve 
bütün yabancı sermaye yatırımlannı millîleştir
mek meseleleri ve nihayet Amerikan askerleri-
nin ve üs ve tesislerinin make t imizden çıkıp 
gitmeleri meseleleri toprak re'onnu meselesi de 
dimbu güne kadar' a« «ih"*Bkt<* kurtulmuş 
yahutta kurtul,,, «haûmfc^de hiçbir memL 
ket yoktur ki toprak reformunu uv^lamamıs 
olsun Anayasamız da bunu emretmededir B? 
Irnsel acıdanyapılan etütler de bunun mutlaka 
Tartmak gereğini belirtmektedir Fakat herne 
dense memlekeLizdetagü^e kadar toprak rl" 
forrnu bir tü r lüTy^CnSmıs t ı r Ve bugünkt 
düz J l d a d ^ m r a t o a n T T ^ b e n ~ e k cm en ıçrnae uygmanacaga pek benzememek-

Bu meseleleri çözmeye yönelmemiş olan bir 
Hükümetin, diğer meselelerin çözümünde başa
rılı olması söz konusu bile olamaz. 

1969 bütçesi geçen yıla oranla % 18 bir ar
tışla gelmiş görülmektedir. Oysa ki, bu artış bir 
rakam artışıdır. Esas olan bütçenin hizmet gü
cündeki artışı bulmak lâzımdır. Bu da verilen 
bu artman bâzı indirimler yaparak meydana, çı
karılabilir. 

1969 bütçesinde halka hizmet etmekle hiç
bir ilgisi bulunmıyan veya bulunsa bile, bugü
ne kadar bütçe dışında olan bâzı ödenekler var-
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dır. Bütçenin hizmet gücündeki gerçek a r t * 
bulmak için bütçeye sokulan bu ödenekleri çı
karmak gerekir. Bu rakamlar artşları ifade 
etmektedir. Bunları sırayla söylemek istiyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına 470 milyon 
lirası tütün finansmanı içindir 

Gelişme ve Teşvik fonları 178 milyon lira 
artırma. 

Eskiden yoktu, şimdi bütçeye alınmış olu-
yor. 

Çaluma ve teşvik fonları altında 178 000 000 
lira artırma, karma teşebbüslere 85 000 000 11-
ra, borç ödemelerine 541 000 000 lira, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine 760 000 000 lira bir ar
tış verilmiştir ve toplam olarak 2 milyar 34 
milyon lira'ediyor. Bu 2 milyar 34 milyon lira 
toplam, teklif edilen konsolide bütçe ödenek
lerinin 1968 ödeneklerine nazaran fazlası olan 
4 milyar 81 milyon liradan çıkarılınca, geriye 
2 milyar 47 milyon Ura kalıyor, işte bu sade
ce % 9 luk bir artış demektir. Her yıl fiyat 
seviyesinin arttığını ve bu artış dolayısiyle 
bütçenin hizmet gücüne de % 2 ilâ 3 civarın
da yansıdığı kabul edilirse, 1969 bütçesinin 
hizmet gücünün ancak yüzde 6 civarında oldu
ğu meydana çıkıyor. Bütçe gerekçesinde esasen 
bunu 4 u n uzun anlatmışlar. 

Sağhk, Tarım ve Millî Savunma giderleri 
önemli artışlar gösteriyor. Sağhk % 13,5 Ta
rım % 21,1,' Millî Savunmada % 12,6 oranında 
artış olduğu görülüyor. Geçen yıl Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde, çok üzülerek bahis konu-
su ettiğimiz husus, bu yıl daha da vahîm gö
rülmektedir. thıiversiteler dışı eğitim için gi
der artışı sadece 2,9, fiyat artışları, normal 
nüfus artışı gibi sorunlar muvacehesinde hesa
ba gelecek gibi olmıyan bir artiste. Oysa M, 
bu memlekette toprak reformunun yanında 
mutlaka eğitim meselelerinin halledilmesi lâ
zımdır. Bugünkü bu elimizdeki artışla eğitim 
meselesinin halli değil, mevcut eğitim meselele
rinin ucuna bile dokunmaya imkân yoktur. 

Son olarak bütçe gelirleri ve açığına değin
mek istiyorum. Asîmda bu soruların tartışılma 
yeri burası olmamalıdır. Yani Hükümet bütçe 
ve program arasındaki farkı giderme çareleri
ni aramalı ve böylece burada tartışılması ge-
rekmemeli. Fakat işte böyle oluyor ve bu gibi 
meseleler teknik seviyede Plânlama Teşkilâtı 
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veya Maliye Bakanlığınca yapılmalı, böylece 
hiç tartışılmamalı. 

1969 yılı için vergi gelirlerinde % 22,8 ora-
nında bir artış düşünülmüştür. Bu, açıkça bir 
vergi zammına işaret etmektedir. Zira sadece 
idari tedbirlerle vergi gelirleri bu oranda artı
rılamaz. Mümkün değildir, özellikle özel sek-
töre devamlı olarak vergi bağışları yapılırsa, 
konuşmamızda ikinci sorun olarak ele aldığımız 
gibi, vergi hasılatından özel sektör, büyük ser
mayedarlar finanse edilmektedir. Oysa ki, dev
letin böyle bir fonksiyonu, görevi de yoktur 
ve bu kamu sektöründen özel sektöre transfer 
demektir ve de bu bir kere özel sektöre geçti 
mi, tekrar geri gelememektedir. Çünkü, özel 
sektöre geçti mi, vadesi geldiğinde geriye ver-
diği halde dahi yine başka bir yere aktarılmak-
tadır. Binaenaleyh bir kere anadan çıktı mı, 
bir daha gelememektedir. 

Bu tutum içerisinde Anayasamızdaki sosyal 
adalet ilkesi unutulmuş ve Devlet özel sektör 
için çalışılan bir mekanizma haline gelmiş olu-
yor. Bütçe açığı bütçe rakamlanna göre 1 mil-
yar 200 milyon lira. Yani bütçede giderler ve 
gelirler arasındaki fark bu. Programda ise bu 
a ç * 1 milyar 665 milyon lira olarak görülüyor. 
Bu iki doküman ramda rakam farklılığı, HÜ-
kümetin İM dairesinin koordone bir şekilde 
çalıştırılamadığını göstermesi balamından, çok 
manidar kaçıyor. 

Ayrıca bütçede verilen giderler ile program-
da verilen gelirler arasında İM milyar 770 mil-
yon lira bir açık görülmektedir. Programla 
bütçe arasında gider rakamlarındaki fark anla-
şılabiliyor. Fakat gelir tahminleri arasındaki 
farkı anlamak biraz zor oluyor. 

Sözlerimi burada bitirirken sayın senatör-
lere ve Bakanlık ilgililerine beni dinledikleri 
için teşekkür eder, Yüce Senatoyu saygı ile se-
lâmlanm. 

BAŞKAN-Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye) - Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, maruzatıma biraz evvel Ada-
let Parfflsi Grupu adına konuşan Termenin 
bir cümlesi ile başlıyacağım. Adalet Partisi söz
cüsünün sabahtan beri konuşan bütün muhale
fet sözcülerinin beyanlarını adaletsizlik ve fa-
ziletsizlikle suçlamaları karşısında, Yüce Sena-
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tonun bir üyesi olarak, üzüldüğümü belirtmek 
isterim. Konuşmaları adaletsk buluşlarına ve 
şahsi fikirlerine bir diyeceğim yoktur. Görüş
ler elbette değişik olabilir. Nitekim ben de 
kendilerim ve fikirlerini adaletsiz buldum. Ce
vap vermeye dahi değer bulmadım. Bu mühim 
değildir. Gerçekler elbette fikirlerin çatışmasın-
dan meydana gelecektir. 

BAŞKAN - Sayın Koçaş, şimdi zatıâliniz 
1969 yılı bütçesi üzerinde görüşüyorsunuz. Sa
yın Termen size tarizde bulunmadı, hiç kimse
ye de tarizde bulunmadı. Binaenaleyh siz cevap 
vermek mecburiyetinde olmadığınız gibi, o hak-
ta da haiz değilsiniz. 1969 yılı bütçesi üzerin-
de görüşeceksiniz efendim. Size tarizde bulun
madı, şahsını hedef tutamazsınız. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, 
bana tarizde bulunmadı, ama benim de dâhil 
olduğum bütün muhalefet gruplarının sözcüle
rine faziletsiz, dedi. 

BAŞKAN - Hayır efendim, böyle bir şey 
söylemedi, öyle bir şey söyleseydi müdahale 
ederdim, öyle bir şey söylemedi. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Zabıtlar orta-
dadır, konuşması o tarzdadır. 

BAŞKAN - Umumi tâbir kullandı, kimseyi 
hedef tutmadı efendim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, 
lütfen zabıtları tetkik buyurun, ben not aldım, 
o notları aynen önümde tekrar ediyorum. Esa-
sen söylemek istediğim fazla bir şey de yoktur. 
Burada, bu salonda sabahtan beri faziletsiz bir 
söz söylenmediğini, sabahtan beri burada bu
lunan bir arkadaş olarak, burada belirtmek isti
yorum. Bizim kanaatimiz odur M, faziletlerden 
en büyüğünden bir tanesi de bu kürsüde, bu sa
londa nezahet sahibi olmaktır. Bilhassa beğen
medikleri bâzı sözleri tavzih etmek ve had ara
mak için bu kürsüye çıktıklarm, söyliyen Sa-
yın Başkanın da bu şekil sözlere müsaade et
meyeceğini doğru bulmadığın, bu kürsüden be-
l i r L s t o i U S z u ederdik 

Sayın senatörler, sabahın saat 2 sinde, bir
kaç saat sonra yeniden göreve başlıyacak olan 
Yüce Senatoyu daha uzun süre işgal etmemek 
ve Başkanlık Divanının imkânlarını maddi, fi-
ziM vücut imkânları da suiistimal etmemek 
için hazırladığm konuşmayı yapmıyacağım. Sa
dece Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, 
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Millî Birlik Grupu sözcüsünün bütçe terin
de ve Hükümetin tutumu terinde söyledikleri 
sözlere aynen katıldığımı belirterek, bütçenin 
Devlete ve Mfflete hayırlı olması temennisiyle 
hepinizi saygı ile selamhyarak mâruzâtıma son 
vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçaş. 
Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) - Vazgeç

tim, 
BAŞKAN - Sayın ücuzal? Yok. 
Başka söz istiyen sayın üye bulunmadığı 

için bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler ni
hayete ermiştir. 

Saym Maliye Bakam, cevaplarınızı bugün 
mü vereceksiniz, yoksa vakit geç olduğu için 
yarına bırakmak niyetinde misiniz? (Yarına 
kalsın sesleri) 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) - Ben hazn-ım, ama 
Yüksek Heyetiniz yarın dinlemek isterse ona da 
diyecek bir şey yoktur. (Bakanı dinleyelim ve 
programı aksatmıyalım sesleri)... 

BAŞKAN - Efendim herhalde kısa otamz. 
Yapılan bütün tenkitlere, 15 dakika içinde ce
vap vereceğini tahmin etmiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - Sa
ym Başkan müsaade eder misiniz? Efendim ya
rın Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi 
bütçeleri vardır, bunlar öğleye kadar. Öğleden 
sonra, Başbakanlık bütçesi vardır. Onun için 
lütfederseniz sayın Bakan konuşmalarını lüt
fetsinler efendim. 

BAŞKAN - Saym Bakan konuşacak mı
sınız efendim? ' 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun, Maliye Bakanı saym 
Cihat Bilgehan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) - Sayın Başkan, de
ğerli üyeler, gecenin bu saatindeki konuşmam 
elbette uzun olmıyacaktır. Zaten bütçenin sonun
da da bir konuşma imkânı elde edeceğim için 
burada cevap veremediğimiz, veyahutta gecenin 
geç saati olması dolayısiyle cevap vermek hu
susunda ikinci plânda bıraktığımız diğer nokta
ları bütçenin sonunda arz etmek imkânını bula
cağım. * 
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Sözlerime başlarken, 1969 bütçesi üzerinde 
değerli fikirlerini serdetmiş bulunan kıymetli 
üye arkadaşlarıma teşekkür ederim. Konuşma
larımın silsilesi bilhassa müşterek noktalar te
rinde olanlara temas edecek ve şahsi fikirler 
için de ayrıca beyanlarda bulunacağım. 

Saym Bekata ve Sayın Melen, 1969 yılı prog
ramında ön görülen harcama hedefleri ile 1969 
yılı konsolide bütçesi arsanda mrubayenet ol
duğu konusu üzerinde durdular. Filhakika iki 
rakam karşılaştırıldığı zaman arada 1 milyar 
110 milyon lira tutarında bir fark olduğu gö
rülmekte ise de bu bir intihadan ibarettir. Böy¬ 
le bir farklılık zahiridir. Gerçekte plân ve prog
ram ile bütçe arasmda giderler yönünden her
hangi bir mubayenet mevcut değildir. 

Sayın Kaplan da aym konuya temas etti. 
Bu mevzu bilhassa Karma Bütçe Komisyonunda 
da arz etmiştim. Buna ilâveten gerekçenin gi
riş bölümünde de etraflı bir şekilde açıklama 
yapılmıştır. Bu sadece zahiri bir farktan ibaret
tir. Câri harcamalardaM artma konusunda sa
ym Bekata ve Melen beyanlarda bulundular. 
Câri harcamaların niçin arttığını bütçe takdim 
konuşmasında etraflı bir şekilde arz etmiştim. 
Bilindiği üzere câri harcamaların artması 1965 
de % 10,8 iken, 1966 da %13,5,1967 de %7,7 ol
muş, 1968 de ise bu artış hızı % 23,3 dür Ve böy
lece câri harcamaların yıllık ortalama artış hm 
%13,8 olduğu halde, yatırımların artış hızı 
% 19 u bulmuştur. Daha önce de arz ettiğim 
gibi, bir taraftan yatırımlar yaparken, ki bu ya
tırımlar hastane gibi, mektep gibi okul gibi, üni
versite gibi birtatom yatırından yaptıktan son-
ra, elbette bunların işletilmesi için oraya doktor 
vereceksiniz, öğretmen tâyin edeceksiniz. Bun
ların cari harcamalar üzerindeki inikası malûm
dur. 

Saym Bekata, konuşmasmm bir yerinde altın 
fiyatlarmın yüksekliğinden ve gittikçe yüksel
mekte olduğundan bahsettiler. Bu konu
yu da arz etmiştim. Bu, daha ziyade drç fiyat
lara bağlı bulunmaktadır. Nitekim dünya piya-
salarında bir ons altının fiyatı 35 dolar iken, 
Mart ayı krizini mütaakıp bir ons altının fiyatı 
42 dolara yükselmiş bulunmakudır ve halen 
de bu seviyeyi muhafaza efelektedir. Sözlerimin 
başında da arz ettiğim gibi dünya gayet kü-
çühnüştür, ekonomi hâdiseler memleketlere 
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süratle tesir etmektedir. Türkiye'nin bunun dı
şında kalabileceğini düşünmeye imkân yok
tur. 

Yine bâzı arkadaşlarımız İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin kârlı çalışmadudarından bah
settiler. Bugünkü konuşmamda arz etmiştim. 
1966 yılında kâr, İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
için 447 milyon lira iken, 1967 yılında 656 mil-
yon liraya yükselmiş, 1968 de 700 milyon lira 
ve 1969 yıH içinde de 751 milyon lira net kâr 
yapmaları programlaştırılmıştır. Bu rakamların 
da tetkikinden anlaşılacağı üzere, İktisadi Dev-
let Teşekkülleri kârlılık ve verimlilik konusun-
da dikkatli bulunmaktadırlar. Ve iktidanmız 
zamanında buna gereken önem verilmiştir. 

Bayın Melen, tasarruf tedbirlerine başvur-
malt yerine, Merkez Bankası avansının % 10 dan 
% 12 ye çıkarılmak suretiyle daha fazla çeki
leceğini ileri sürdüler. Aslında böyle bir bütçe 
kanununda bu konuda bir madde mevcuttur. 
Bu kendilerinin de çok iyi bildikleri gibi, 26 
milyarlık bir bütçeyi finanse edebilmek için, 
böyle bir tedbir almak zarureti ortadadır. Biz 
bunu, kendilerinin ifade buyurdukları gibi, ko
lay para bulma eğiliminden doğmadığını, ama 
ekonomik istikrara büyük önem atfeden ve bu
nu şimdiye kadarM tutumu ile ispat «buta bu
lunan Hükümetimizin Sayın Melen'in de ifade 
ettiği şekilde bir eğilünde olması bahis mevzuu 
değildir. 

Saym Bekata ve Sayın Melen, bölgelerarası 
kredi dağüışmdaki adaletsizlik üzerinde dur-
dular. Memleketimizde nüfus kesafeti, ihraca
tımızın başlıca kalemlerini teşkil eden tarım 
ürünleri, sanayi teşebbüsleri, '*hal ve ihraç li
manlan ve dolayısiyle iç ve <lış ticaret merkez 
ve müesseseleri, Batı bölgelerinde bulunmakta-
dır. Bu itibarla, miktar ve oran itibariyle, ada
letsiz gibi görülen bölgelerarası kredi dağılımı, 
g e r ç e 4 bölgelerarası ekonomik gelişme denge
sizliğinin bir sonucudur. Kaldı ki, bölgelerara-
sı kredi dağılımındaki adaletsizliği, bölgelerde
ki fert basma düşen kredi miktan ile ölçmek 
yanlış bir yoldur. Kredi fertlere değil, iktisadi 
L l i y e t gösteren teşekküllere verilmektedir 
Binaenaleyh kredini dağılımını bu şekilde 
yorumlana uygun değildir 

Saym Kaplan, dış ticaret hacmimizin dara-
lacağından bateile gerek ithalât ve gerekse ih-
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racatın program hedeflerinden geri kalacağını 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım 1964 yılından bu 
yana dış ticaret hacmimiz ekonomimiztfeki ge
lişmeye paralel olarak devamlı bir artış göster
miştir. 1964 yılında 948 milyon dolar olan dış 
ticaret hacmimiz 1965 te 1 036 0O0 OC0 dolara, 
1968 da 1 208 000 000 dolara ulaşmış ve 1967 
yılı ithalâtının 1966 yılı ithalatından 33 milyon 
dolar daha az olması sebebiyle 1967 yılı dış ti
caret hacmi 1966 nm aynı seviyesinde gerçek-
çekleşmistir. 1968 yüında ise, geçici rakamla
ra göre/dış ticaret hacmimizm 1 T O 000 000 
dolara yükseleceğini tahmin etmekteyiz. Burada 
uzun rakamlar mevcuttur, bunları bendeniz 
zaten Saym Kaplan'a vereceğim, faldederim 
ki, bu geç vakitte sizi meşgul etmemi, olmak 
için bunları okuduktan sonra kanaatinke bir 
değişme olacaktır. 

Yine Saym Kadri Kaplan arkadaşımız, ge-
İ t e m e ve teşvik fonlarmın Kalkınma Plânı 
hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörü
len iktisadi faaliyet sektörlerinde yapılacak ya
tırımlar, Plânın bölgeler arası dengeli kalkın
ma ilkesi de göz önünde tutularak, genel büt
çeden ödüne verme şeklinde transferler yapmak 
a.maciyle i r i s edilmiş olduğu malûmlarıdır. 
Bu fonlarla özel sektörün ve karma teşebbüsle-
rfa desteklenmeleri .aldır. Ancak Devlet Plân-
lama Teşkilâtının müspet mütalâası alınarak 
kam sektöründeki kuruluşların da bu fonlar
dan yaralanması mümkündür. Geliştirme ve 
teşv& fonu olarak 1868 Bütçesine 347 milyon 
lira W m a « n r Bu fonlar aracı kuruluşlar 
v-"toivle'verilir Fonlar aracı" kurululara 
Malive Bakanlığı.ve Devlet Plânlama Teİilâ-
tmm müştereken test» ettiği es» iar dâmlh, 
de i-tikal ettirilir ' Bu kuruluklar bahsetti-
ğimiz'to>diyi verecek olan kuruluşlar yılhk 
pro<rram "re kararnamedeki esaslar dâhilin
de Broje değerlendirilmedi yaparak kredi ta 
l J L i haktan* M karar verirler Ancak 
Tonlardan destekleme amaciyle 2 milvon lira-
mn ü-erLeki kredi taleplerini k ü l ü n d e 
Devl^' Plânlan T e ^ l â t ı L projenin' plâna 
W u n l u * u ve verimlilik hasında müspet m'« 
a î L a İ ı r IZ riîı 4 ı d e " aracı kuru 

ta'fa» fiilen.69 müyonliratransfer edilmiş ve 
a r a ç , h u l u s l a r "taTfından le 82 milyon üra 
kredi OTtaîto ' ' 
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Bâzı değerli arkadaşlarımız sevk edilmiş bu- 1 
lunan gelir kanunlarımızda yapılacak değişik
likler konusunda durdular. Ben bugün sabah
leyin takdim konuşmamda da arz ettiğim gibi 
Yüksek Heyetinizi nasıl oba huzurunuza gele-
cek olan bir mevzudan dolayı burada yormak 
istemiyorum. Bu konuda, ümidederim ki, huzu
runuza geldiği zaman daha geniş izahat vermek 
imkânım bulmağız. 

En önemU konu, gelir tahminlerimizin ger-
çefkçilik ve isabetlilik vasıfları üzerindeki iti
razlarıdır. Biz bu konuda gayet samimiyetle, 
geçen sene, evvelki sene bütçe konuşmalarında 
da arz ve ifade ettiğim gibi, bütçe tahminleri 
samimî olarak yapılmaktadır ve bu tahminler 
bizim Maliye Bakanlığının uzun zamanlar edi
nilmiş tecrübelere ve mevcut usullere göre ya
pılmaktadır ve biz Hükümet olarak hic bir za
man bu Maliye Teşkilâtının yapmış ' olduğu 
tahminleri, sırf bütçe denkliği gayesiyle her 
hangi bir şekilde şişirme temayülünde olmamı
şladır. Bu konuda bir telkinde bulunmamışa
dır ve hulûsu kalb ile her zaman bütçenin a ç ı 
larını ifade etmişizdir. Nitekim bugünde 
1 200 000 000 liralık bir açık olduğunu ve bu
nun 600 milyon lirasımn istikraz ile, 600 mil-
yon lirasının da Muhasebebi Umumiye Kanu
nu gereğime koymak mecburiyetinde bulundu-
ğumuz, fakat kullandığımız kadro tasarrufla-
rmdan temin edeceğimizi arz etiniştim. Tabu 
her sene bunlar söyleniyor. Bütçenin acık ola
cağı hususunda değerli arkadaşlarımız, " Meclis 
kürsüsünde de arz ve ifade ettiğim giM, herke
sin şahsi görüşüne göre bakıyorsunuz ki, bir 
arkadaşına bütçenin 2 milyar acA olduğunu 
ifade ediyor, o da her halde kendi hesabına 
dayalıdır B r diğer arkadaşımız geliyor bunun 
2,5 milyar lira olduğunu ifade ediyor, bir di-
ğer ar iLasmız çtotor 3 milyar Ura olduğu
nu ifade ediyor o da b r hesaba dayandığı id
diasında bulunuyor Tabu büfeler bildiğiniz 
gibi birer mezuniyet vesikasuL yani aslın-
da bütçeler her hangi bir şirketin veyahut her 
hangi bir müessesenin bilançosu değildir Büt-
çe l sas itibariyle tahmine dayanır Gelirler 
L bu gelirleri toplamak üzere meclislerden 
hükümetler bir mezuniyet alır ve ödenekler 
için şu kadar ödeneği harcamak üzere hükü
metler meclislerden bir mezuniyet alır Binae
naleyh esası itibariyle bir mezuniyet vesikasın-
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dan ibaret bulunan bütçe de yüzde yüz o ra-
kamların, bir bilançoda olduğu gibi vakıalara 
uygun olduğunu iddia etmek doğru değildir. 
Nitekim birçok defalar arz ve ifade ettiğim gi-
bi, bizim hazırlayıp büyük bir samimiyetle ve 
açıklıkla meclislere takdim etmiş bulunduğu-
muz bütçelerin, demin de arz ettiğim gibi, 2,5 
milyar liradan 3,5 milyar liraya kadar açık ol-
duğu iddia edilmiştir. Bunların içinde benim 
şu anda söyliyebileceğim, yani benim mesuliyet 
devrimde hazırlanmış bulunan 1967 bütçesi, sa
bahleyin de arz ettiğim gibi, 98 milyon Ura faz
la ile kapanmıştır. Halbuki bu bütçe hakkında¬ 
ki konuşmalar, zabıtları c.kanp göstermek her 
zaman mümkündür, o zaman da değerli muha-
lefet mensupları bunun 2,5- 3 milyar Ura açık 
verdiğini ifade etmişler idi. 1968 bütçesi kin 
de aynı sözler söylendi, aldığımız tedbirlerle 
ümidediyoduz M, bu 1968 bütçesi de ifade olun-
duğu üzere 3 milyar, 4 milyar açıkla değil, 
denk bir şekilde kapanacaktır. 
Vasıtalı Vergilerin nisbetinin yükselmiş oldu

ğunu ifade ettiler. Bunu ben Bütçe Komisyo-
nunda da uzun uzun arz etmiştim. Vasıtalı 
Vergilerin nisbeti düşmüştür ve bugün bize ya-
puan tenkidlerde Vasıtah Vergilerin tümünü 
her halde biz 3 senelik iktidarımız zamanında 
koymuş değiUz. Bizim bilâkis Vasıtalı Vergile
rin nisbetinin azalması hususunda gayretleri
miz olmuştur. Getirmiş bulunduğumuz kanun
lar, Vergi Kanunundaki değişiklikler bildiğiniz 
gibi doğrudan doğruya Vasıtalı değil, bilâkis 
Vasıtasız Vergilerle ilgilidir. Bu da gösteriyor 
ki, bizim Hükümet olarak, programıımzda yaz-
dığımız noktalardan her hangi bir şekilde bir 
inhiraf bahis konusu değildir 

1969 bütçe tahminlerinde Vasıtasız Vergi-
lerin gelişme oram % 16,8 değil, fakat % 10,9 
dur. Vasıtalı Vergilerin gelişme hızı ise % 25,9 
olmayıp, yüzde 15 tir. Toplam vergi gelirleri 
bakımından artış oram ise % 22,8 değil, yalnız 
% 13,5 tir M, hatipler bu nisbette bir artışın 
normal olduğunu konuşmalarında işaret etmiş
lerdir. 

Bu arada birkaç noktaya daha temas etmek 
istiyorum. DeğerK arkadaşlarımız, M U * » 
Sayın Hıfzı Oğuz'Bekata, memlekette asayiş 
olmadığından bahsettiler, zannediyorum M, bunu 
ifade etmiş olması kendisi için bir talihsiz-
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Hkoldu. Memlekette tanrım olmadığını, sô  
toağın bulunduğunu ifade ettiler. Gerçek
ten talihsizlik oldu. Bendeniz hatırlıyorum, o 
tarihlerde biz muhalefette bulunuyorduk. Ken-
dileri de içişleri Bakanı olarak mesuliyet al
malardı. O zaman Adalet Partisi ve birtakım 
gazeteler taşlanıyordu, sokaklarda bir sürü 
hareketler oluyordu ve Adalet Partisi men
supları kendi parti binalarında uzun zaman 
dışarıya çıkamamak gibi bir durumla karşı 
karşıya bulunuyordu ve o zaman da bugün 
mer'i bulunan Anayasa hükümleri mevcut idi. 
Binaenaleyh, kendisinin zamanında Anayasa 
hükümlerüıin çiğnenmiş olduğunu bilmesine 
rağmen, bugün Türkiye'de sokak hareketleri
nin bulunduğundan, huzursuzluğun arttığından 
bateetoesi^rçefeten U h t t d n J . Hele 
hele o sırada Adalet Partisi binasında 25 gram 
kırmızı biberin bulunması ve bu biberin o T 
rihlerde Adalet Partisinin ihtilâl yapmak için 
bir vasıta olarak fadkritaufc istenildiğini L 
de etmiş olduğunu şu anda zannediyorum 
ki burada bulTnan birçok arkadaşlarım hâ-
tırlamaktadırlar Böyle bir iddianın sahibinin 
bugün Türkiye'de huzursuzluktan şikâyet et
mek doğru değildi 

Yine değerli arkadaşımın, zannediyorum 
mensup bulunduğu partinin sözcüleri, zan
nediyorum ki, bu sene gençlik hareketleri 
dolayısiyle yapılan bir genel görüşmede, bil
hassa Sayın Başbakanın mütaaddit soruları 
muvacehesinde ısrar ile işgal ve boykotun ay-
nı şey olduğunu ifade eden, yine değerli 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın mensup 
bulunduğu parti idi; M, bu şekilde bir beya
nın netLlerinin buraya geleceği belli idi. 
Ama, bugün değerli arkadaşımız huzursuz
luktan bahsetmektedirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şurasını kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de 1961 Ana¬ 
yasası mer'i bulunmaktadır. Bu Anayasa 
Türkiye'de her türlü hakları ve hürriyetleri 
en geniş mânası ile tesbit etmiş bulunmakta
dır Bu Anayasaya göre çıkarılmış bulunan 
Grev Kanunu vardır, Lokavt Kanunu vardır, 
yani Türkiye'de grev ve lokavta müsaade edil
miştir. Mademki, kanuna göre grev ve lokavt 
serbesttir o halde bu kanunları ortadan kaldır
madığınız müddetçe Türkiye'de grev ve lokavt 
olacaST Ama bir taraftan bunları kabul 
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edeceksiniz, öbür taraftan grev olmasın diyecek
siniz, bu mümkün değildir. 

Kuvvetli Hükümet, zayıf Hükümet iddiala
rına da kısaca temas etmek istiyorum. Yani 
kuvvetli Hükümetten murat her halde elinde 
sopa olan Hükümet değildir ve böyle bir Hükü
met hiçbir zaman şu Anayasa muvacehesinde 
Türkiye de olmayacaktır. 

Şimdi gene değerli Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşım içte huzursuzluğun arttığını, birtakım iş
gallerin yapüdığmı, buna karşı Hükümetin se
yirci kaldığını ifade etmektedirler. Şimdi bu çok 
insafsızca bir iddiadır. Zira bildiğiniz gibi Tür
kiye'de mademki hürriyetleri her hangi bir şe
kilde kısıtlamak imkânı yoktur, madem M, 
her hangi bir kimseyi düşüncesinden, inarnşın-
dan dolayı kınamak imkânı yoktur, madem ki 
Türkiye'de her hangi bir kimseyi kanunsuz ola
rak tevkif etmek, nezarete almak imkânı yok-
tur; o halde bütün bu meselelerin mer'i mevzuat 
içinde yürütülmesi lâzımgeldiğmi kabul etmek 
lâzımgelir. Bir suç olduğu vakit bu suçu, malû-
muâliniz zabıtanın İM vazifesi vardır. Birisi 
mahallî zabıta, birisi de adlî zabıta. Şimdi ma
hallî zabıta şu olabilir, her hangi bir suçun ön
lenmesi için gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Ama, 
üniversitenin içinde her hangi bir suç işlendiği 
takdirde, bu suç işlenmesin diye mahallî zatata 
olarak polis üniversiteye girmez, girmemekte
dir, girmiyecektir de. Fakat bir suç işlendik
ten sonra, adlî zabıtası başlar ve buna istinaden 
mesele adliyeye intikâl eder. Adliyeye intikal 
ettikten sonra dâvayı açıp açmamak Cumhuriyet 
savcısının bileceği bir şeydir Biz bilhassa 
mer' mevzuata rSmen Anayasa Mahkemesinin 
*taü Ur ine Adalet Bakanhğuıca hazırlanmış 
bulunarrbizirktnaatimize7öre Anayasaya 
ZZ olll^ZSZm bulunan bu kanun ta-
™ a r a ^ L Cu^Ziyet Halk Partisinin 
( ^ ^ d ^ f a T a ^ tuönü bu Savcılar 
S n u n u n u ^ t o ^ ctous bulunmaktadır 
sTdTheTbir^artSan memkLte huzur istiye! 
cetoüdz tem KürWtan Savcılar Kanunu-
n T T r s ı s r a cLcateınız" Hükümet bugün 
d L n di «z etffiüTribi 'eli sopalı bir Hükü-
meHlmlk d u r u d a deMdh- Hükümetin 
zl'ft veTa^kuvveTTuTa.rvir iflcutaez Hükü 
met n vL feTto s i S d a i aktode bunu 
aidoldugT mercU tevdietaekten ibarettir 
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Biz her hangi bir mahkemeye, her hangi bir 
hâkime sureti katiyede bu zatı tevkif ediniz 
veya bu zatı tahliye ediniz, bu zatı mahkûm 
ediniz diye bir beyanda bulunmamıza imkân 
olmada gibi, böyle bir şeyi aklımmn köşe
sinden dahi geçirmemize imkân yoktur. Binaen
aleyh, bugün Türkiye'de hâdiseler eğer, mev
zuat müsait değil ise M, biz Hükümet olarak 
bâzı yeni kanunların getirilmesi zaruretine 
inanmış bulunmaktayız ki, bu kanunların da
ha ne olduğu ortaya çıkmadan birtatam başın
da ve birtakım siyasi partilerde daha kanunun 
mahiyeti hakkında bir bilgi sahibi olmadan, 
birtakım itirazlarda bulundukları bir vakıadır. 
Hürriyeti içinde elbette Anayasaya uygun tarz
da kanunlar getirilecektir ve cemiyetler devamlı 
bir inkişaf halinde olduğu için yeni yeni suç
ların zuhuru halinde bu suçlan tecrim ede
cek, cezalandıracak hükümleri getirmek de 
hükümetlerin vazifesi olmuştur. Bu vazifesini 
de yerine getirecektir. Biz muhakkak ki, bun
dan 20 seneden evvele nazaran çok ilerde bu
lunmaktayız, 30 sene önceye nazaran ondan da
ha ileride bulunmakta^. 1961 Anayasasına 
göre, hürriyetler bakımından fevkalâde ileri
de bulunmaktayız. Bugün öyle zannediyorum 
ki, hiç kimse hürriyetsizlikten şikâyetçi de
ğildir. Ama, birçok kimseler hürriyetlerin suiis
timal edildiğinden şikâyetçidir. Ve bu şikâ
yette de haklı olduklarını kabul etmemeye 
imkân yoktur Madem ki böyle bir durum hâ
sıl olmuştur,.Hükümet olarak bunun tedbir
leri getirilecektir, meclislerden geçecektir, o 
zaman bundan şikâyet eden arkadaşlarımızın, 
ümidederim ki, bu tasarıların kanunlaşması 
hususunda Hükümete yardımcı olacaklarda 

Yine Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, iktidarımı-
zuı, bilhassa Sayın Başbakanın birkaç konuş
masını eleştirerek Anayasa müesseselerine 
karşı tutumda bulunduğunu ifade ettiler ve 
Yüksek Seçim Kurulu kararının tenkidini doğ
ru bulmadıklarını ifade ettiler. Şimdi muhte
rem arkadaşlar, bildiğiniz gibi Yüksek Seçim 
Kurulu Anayasa hükmünce seçimlerin adlî 
teminat altında yapılmasını temin eden bir ku
ruldur Bu kurulun vermiş olduğu bir karar 
vardır'Bu karar üzerinde' hiçbir şekilde hiç
bir söz söylenmiyecektir diye bir iddiayı ka
bul etmeye imkân yoktur. Nitekim, zannediyo-
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rum M, bu seçim kurulunun, Yüksek Seçim 
Kurulunun vermiş olduğu kararı Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Sayın inönü met-
hetmiştir. Şimdi methedilen bir şeyin tenine! 
edilmemesi diye bir şey kabul etmek, o zaman 
hâdisenin tabiatına aylan olur. Eğer tenkid 
etmek imkânı yok ise o zaman methetmiş ol-
manın bir değeri de olmamak lâzımgelir. 

Öbür taraftan Danıştayın birtakım kararlan 
olmuştur. Bu kararlann infaz edilip edilmemesi 
uzun zaman Mecliste müzakere konusu olmuş
tur. Bizim görüşümüz her vakit aynı olmuştur. 
Danıştay Kanununa göre elbette yapılacak olan 
muamele ne ise, o, Hükümet tarafından yapıl
mıştır ve yapılmakta devam edilecektir. Binaen
aleyh, kanunsuzluk yoktur. Biz her türlü Ana-
yasa m u a v i n e saygılı bulutonaMayız. thnide-
deriz M, Hükümet te bjr Anayasa müessesesi 
olduğu muhakkak tabiî Hükümete de aynı şe
kilde saygılı olmak vatandaşların görevlerinden 
olmandırAma biraz evvelSayın Hükümet Baş
kanımızın burada ifade buyurdukta gibi biz 
her türlü tenkidi, her türlü beyanlan dmlemiye 
ve bunlara verilmesi lâzımgelen cevaplan ver-
miye âmâde bulunmaktayız Yalnız netice itiba
riyle şu hususu ifade etmek istiyorum ki gerek 
S*™ Başbakan gerekse Hükürıetimiz Anayasa 
muesseselrintkfm her 7 ^ w ^ h t o T 
lardır ve b 7 s a v X ı n d a defanı eScekîeTto 
Ama bir toLE bür hüküm hakfcmda 
nasıl HükitoeTm heTİurlü icraaü to z a n ^ M n 
her yerdeterir id e d i t a e k L & â n r T ş a t o 
ta taTnröLesekrden veritaL b ^ n T L r a r i a r 
h a k k n A Z I T ı I Z i T n T b ü - h ü k ü m 
m ^ r d ^ i l d T H t a T ^ bırnuKum 

Bendeniz sözlerimi burada bitiriyorum. Ümi
dederim M, bu izaManmla değeri arkadaşlarımı
zın tenKdlerini cevaplandırmış bulunmaktayım. 
Sözlerine başlarken de ifade etttiğim gibi, kıy
metli senatör arkadaşlanmızm bu değerli ten-
Mdleri 1969 yılı bütçesinin uygulanmamda HÜ-
kümet için büyük bir ilham kaynağı olacaktır. 
Ve hiçbir Hükümet, hiçbir iktidar mutlaka 
en mükemmelini ben yaptım iddiasında olma
mıştır ve olmaması da ttLnUr Bu müzakere
l e r ' m m , bütçemizin kHmlletin hayrına ya-
pHmış bir bütçedir daha faydalı bir fcTgele-
ceği husundaM kaiaaltimizi muhafaza e tmeL-
yiz 

-



C. Senatosu B : 25 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize en derin saygılarımı arz ederim. (Al-
kışlar.) 

BAŞKAN - Son söz Sayın İsa Bingöl'ün; 
buyurun efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) - Sayın Başkan, değer
li senatörler; gecenin bu ilerlemiş vaktinde büt
çenin tümü üzerinde bilhassa gruplar adma ko
nuşan çok kıymetli -senatörlerfa * * r l i f&Herin-
den sonra uzun uzun konuşmak mümkün olma-
dığm. kabul ederek, sadece en samimî dileğimi 
ifade edebilmek için huzurunuza geldim. Gerek 
bütçenin haşlanmasında, gerek komisyonlarda 
uzun, meşakkatli vmife lerL dolayı bir üye 
olarak taymetli arkadaşlarıma teşekkür etmeyi 
ve burada kıymetli fikirlerini beyan ederek 
memleketin bh- senelik çalışmalarına ışık tut
muş olan arkadaşlara da* teşekkür ederek büt
çenin mifetmize hayırlı uğurlu ohnasını te
menni eder Hepinizihürmetle selâmlarım (Al
kışlar.) ' 

BAŞKAN - 1969 yık bütçesinin tümü üze
rindeki müzakereler sona ermiştir. Maddelere 

28 . 1 . 1969 O : 3 

geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. * 

1969 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. - Genel Bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (11 126 786 034) lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 916 647 043) lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları içinde 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 653 931 705) lira M, toplam olarak 
(25 697 364 782) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN - Cetvellere geçiyoruz, madde 
okundu. Birinci cetveli Cumhuriyet Senatosu 
Bütçesi teşkil etmektedir. Programımıza göre 
29 . 1 . 1969 tarihine isabet etmektedir, Cum
huriyet Senatosunun bütçesinin müzakeresi. 

Bu itibarla bugünkü gün 29 . 1 . 1969 Çar
şamba günü saat 10,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,16 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1969 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

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. - 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar-
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

>»-<«»- . , . < • . . . 
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T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esa No. 1/567 
Karar No. 156 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

22 . 1 . 1969 

(TUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
I - GİRİŞ : 

1969 malî yılı Genel ve Katma Bütçe kanun t ı n l a n Anayasa'da tesbit edilen süreye uygun olarak 30 . 11 . 1968 tarihinde Hükümet tara
flıdan Türkiye Büyük Millet Meclisine" sunulmuş ve aynı günde Komisyonumuza sevk edilmiştir. Komisyonumuzdaki müzakereler geçen yıla na
zaran altı gün önceye alınarak 12 Aralık 1968 tarihinde başlamış ve araya giren dört günlük bayram tatili haricotaıak üzere 17 Ocak 1969 tarihine 
kadar aralıksız devam etmiştir. ' * 

Genel ve Katma bütçelerin müzakereleri sürence 664 üye, senatör ve milletvekili söz alınıştır. Bütçelerin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
hatiplerin konuşmaları 250 saatlik bir süreyi doldurmuş ve bütçelerin taallûk ettikleri hizmete üzerinde değişik görüş ve düşünceler etraflı şe
kilde belirtilmiştir. Görüşmelerde konular genel "We teknü; ceteleriyle ele atamış, konuşmada™ bağlı olduğu siyasi partilerin görüş ve kanaat
lerinin tartışmalarda fazla bir rolü olmamıştır. Komisyonda bu tutumun benimsenmiş olması müzakerelerin anlayış ve işbirliği havası* içinde geç
mesini sağlamıştır. 

Genel ve Katma bütçelerin maddeleri üzerinde görüşmeler devam ederken teknik ayrıntılar daha genişliğine tartışıldığından Genel ve Katma 
bütçelerin maddeleri üzerinde geçmiş yıllara n a ^ a n daha uzun süren müzakereler cereyan etmiştir. * 

Genel ve Katma bütçelerin müzakereleri sırasında üyeter tarafından tamtam olarak 500 milyon lira civarında ödenek artırma teklifleri yapılmış, 
bunun 368 milyon lirakk tamı kabul edilmiştir. Bir miktarı katma bütçeli dairelerin geçen yıllan devreden nakitleri ile karşılanacak bu artır-
malarm 50 milyon lirası ilkokul, 120 milyon lira-,, köy yolları yapımına ve 80 milyon lirası da k y içme sularına tahsis edilmiştir. Bu suretle Ko
misyonumuzca Kalkınma Plânımızın ilkelerine uygun olarak hareket edilmiş ve bütçeye yapılmış olan ödenek ilâveleri esas itibariyle köy hizmetleri
ne ve yatırımlara yöneltilmiş olmaktadır. 

Komisyonumuz önceki yıllardan farklı olarak bu yıl yapılan ödenek ilâveleri için bütçe harcamalarında indirmeler yaparak karşılık sağlamak 
suretiyle Hükümetçe getirilmiş olan tasarıdaki gelir - gider dengesini korumaya çalışmıştır. Bu maksatla Maliye bütçesinin maddelerine geçildiği 
sırada Başkanlık £>ivanı tarafından bir açıklama yapılarak o ana kadar yapılan ödenek ilâvelerine karşılık gösterilmesinin mümkün olup olma
dığı hususunu araştırmak ve Maliye bütçesine zam teklif eden önergeleri incelemek için bir Alt R omisyon tekil edilmesi teklif olunmuştur. Mez
kûr komisyonca hazırlanan raporda, yapılan ilâvelerin bütçenin dengesini bozmamasını teminen genel bütçeye dâhil dairelerin özlük haklar, dı
şındaki bütün cari harcama tertiplerinden yüzde beş indirim yapılması teklif edilmiş ve Karma Komisyonca Alt Komisyonun bu teklifi kabul olun
muştur. Böylece konsolide bütçenin dengesi korunurken cari harcamalardan yatmm lehine kmntı yapüarak bütçenin plân ilkelerine uygunluğu 
da göz önünde tutulmuştur. 
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Her ne kadar söz konusu indirimlerin hizmetlerin önem derecesine göre değişik tertiplerden farklı nispetlerde yapılmasının daha doğru ola
cağı düşünülmüş ise de, mevcut bütçe sistemimiz ödenekleri hizmetler ve programlar itibariyle bir ayrıma tabi tutmamış olduğundan bu düşünce
nin gerçekleşemiyeceği dikkate alınarak indirimin seyyanen yapılması zorunlu görülmüştür. 

Bundan başka, 933 sayılı Kanunun tatbikatından olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan 600 milyon Tl. tutarındaki teşvik (onlarından 75 
milyon lira, 470 milyon Tl. tutarındaki % 10, % 15 avans ödeneğinden 70 milyon lira olmak üzere cem'an 145 milyon liraya baliğ olan bir ödenek 
indirimi yapılmıştır. 

Bu suretle maaş ve ücretler dışındaki cari harcamalardan yapılan % 5 indirimle birlikte Komisyonumuzca sağlanan ödenek indirimlerinin top
lamı 360 milyon liraya yakın bir rakama ulaşmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan bu değişikliklerden sonra genel bütçenin ödenekleri toplamı Bütçe Kanununun 1 nci maddesinde yazılı olduğu üzere aşa-
ğıdaki şekli almıştır: 

(A/l) Cari harcamalar 11 126 786 034 
(A/2) Yatırım harcamaları 2 916 647 043 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 11 653 931 705 

Toplam i» 697 364 782 

Hükümetin sevk ettiği bütçe tasarısında ise bu ödenek rakamları şu şekilde idi : 

(A/l) Cari harcamalar 11 391 743 893 
(A/2) Yatırım harcamaları 2 858 122 039 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 11 466 507 333 

Toplam 25 716 373 265 

Görüldüğü üzere, Komisyonda yapüan operasyondan sonra cari harcama rakamları azalmış, yatırım ve transfer harcamalar, rakamlar, yükselmiştir. 
Genel bütçenin toplam ödeneklerini gösteren rakamlarında ise 19 milyon lira civarında bir azalma olmuştur. 

Aynı şekilde, genel bütçenin gelirleri Hükümetçe sevk edilen tasarıda 24 516 300 000 lira iken Komisyonda yapılan değişikliklerden sonra 
ödenekler toplanandaki azalmaya paralel olarak 19 milyon lira civarında bir eksilme ile 24 497 364782 Tl. olarak bağlanmıştır. 

Genel bütçenin ödenekleri toplamı ile, gelirleri toplamı arasında mevcut 1 200 000 000 lira tutarındaki fark Komisyonumuzda yapılan ameliye-
lerden sonra da değişmemiştir. 

Konsolide bütçe olarak, Hükümetçe sevk olunan tasarının ödenekleri toplamı 26 661 924 888 lira iken yapüan ödenek indirimlerinden ve ilâ
velerden sonra 26 670 103 000 lira olarak bağlannuş, konsolide bütçe gelirleri ise 25 470 103 005 lira olarak tesbit olunmuştur. 
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Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden sonra konsolide bütçenin ödeneklerinde bir evvelki yıla nazaran kaydedilen artışların nisbetleri 
ğıdaM şekli alnuştır : 

Komisyon 
Hükümet metnine 

tasarısındaki nazaran 
Ödenek artış artış 

(A/l) Cari harcamalar % 11 % 9,7 
(A/2) Yatırım harcamaları % 09 % 1,24 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları % 33,46 % 33,67 

Bu suretle cari harcamalarda nisbet olarak % 1,3 bir azalma sağlanmıştır. 
Bu bölüme nihayet vermeden önce, komisyon çalışmalarını yalandan izliyen sayın senatör ve milletvekillerine, komisyonda bütçesiyle ilgili 

görüşmelerde hazır bulunan Hükümet temsilcilerine, her oturumu ilgi ile takibeden Maliye m imessillerine, Basınımızın ve TRT ile Anadolu 
Ajansının temsilcilerine teşekkür ve bütçe görüşmelerine gelecek yıllarda basmımızda daha çok yer verilmesini temenni etmek isteriz. 

II - EKONOMİK GELİŞME : 

Diğer gelişmekte olan memleketler için olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik Utmana [fert basma düşen millî gelirin artırılmasını hedef tu
tar. Bir bütün olarak Türk toplumunun yaşama seviyesini yükseltebilmek ve ona uygar ölçüler içinde vasıtalar ve imkânlar sağlıyabilmek için 
üretimi art ına yönde büyük gayretlere ihtiyaç vardır. Nitekim, plânlı kalkınma anlayışımıza hâkim olan temel düşünce millî gelirin nüfus ar
tışını oldukça aşan bir hızla büyümesidir. Aynı zamanda bu büyümenin ileri ülkelerle aramızdaki açHdığı zamanla kapatacak bir genişlikte olma-
sı da gerekli görülmüştür. Özlü bir ifade ile denebilir ki, ekonomik kalkınma konusunda iddialı bir başlangıcımız olmuştur ve şüphesiz elde edece-
ğimiz sonucun da onunla tutarlı olması gerekmektsdir. 

Birinci Beş Yıllık dönem ile İkinci Beş Yıllık dönemin ilk yılım geride bırakmış bulunuyoruz. Altı yıllık süre hipotez ve hüküm karşılaştır-
masına yararlı olabilecek bir zaman ölçüsü sayılabilir. Bu süredeki uygulamayı hiç değilse genel hatları ile gözden geçirmek hem plânlı kalkm-
mada icra gücümüzü ortaya koyabilmek ve hem de ileriki yıllara ışık tutabilmek batanımdan yerinde bir davranış olacaktır. 

Birinci Beş Yıllık dönemde elde edilen sonuca göre ortalama olarak % W yıllık bir gelişme hızı sağlanmıştır. Plânda öngörülen yıllık ge-
lişme hızı % 7 olduğuna göre bu hedefe çok yaklaşılmıştır. Elde edilen sonuç gösteriyor ki plânlı kalkınma yolunda sarfedilen gayretler büyük 
ölçüde başarıya ulaşmıştır. 1965 nüfus sayımından elde edilen bilgilere göre' yıllık nüfus artışı % 2,6 dır. Bu nisbet esas alındığında, fert başı
na G. S. M. H. nın 1963 - 1967 döneminde % 4 dolaylarında bir artış gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Demokratik sistemi savunan ve insan hak-
larına en ileri anlamda saygın olan memleketimizin böyle bir sonuca ulaşmış olmasını" bütün Türk toplumu için övünülecek bir olay saymak ge-
rekir. 
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Üretim sektörleri itibariyle Türkiye Millî Gelirinin 1963 yılından itibaren takibettiği seyri gösteren bir tablo raporumuza eklenmiştir. (Ek. 1) 
1968 yılının ilk tahminleri % 6̂ 6 gelişme hızının sağlandığını ve fert başına G. S. M. H. nın % 4 artış kaydettiğini belirtmektedir. İkinci Beş 

Yıllık dönemin ilk yılı da iyimser düşünüşlere hak verdirecek bir özelliktedir. 
Bununla beraber, az gelişmiş ekonomilerin güçlükleri ve sıkıntıları memleketimizde tamamiyle atlatılmış değildir, özellikle genel gelişmenin 

dönemi içi durumuna ve ayrıntılarına inildiğinde bâzı aksıyan noktalar olduğu görülmektedir. Har ne kadar" Birinci Bes Yıllık dönemde ortalama 
% 6,7 yi bulan bir gelişme hızı sağlanmışsa da her yıl görülen gelişme birbirinden farklı olmuştur. 1963 ve 1966 yulafında öngörülen gelişme 
hızının aşılmış olmasına karşılık 1964 ve 1965 yıllarında öngörülen gelişme hızının oldukça gerisinde kalınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ekonomik gelişmenin önemli dalgalanmalar gösterişinin başlıca iki nedeni vardır. Bunlardan biri konjonk-
türe! değişmeler ve diğeri tarımsal ürünlerde yıldan yıla kaydedilen azalıp çoğalmalardır. Bilhassa, 1964 ve 1965 yıllarında fiyatlarda arka arka
ya görülen düşüş ve yükseliş eğilimleri ekonomimizin gelişme durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer yandan, hava şartlarına bağlı olarak 
tarımsal ürünlerin'bası yularda önemli bir artışa karşıhlk bâzı yıllarda ise kayda değer bir gelişme göstermeyişi, ekonomi kalkınmamızı dalga
landıran Mr etken olmuştur. 

Gerçekten, 1903 - 1967 yıllarında hiç bir üretim sektöründe gelirler tarım sektöründeki kadar büyük değişme farkları götermemistir. Bu dö
nemde tarım sektörü g e l i r l e r i - % 3,3 i l e + % 11,4 arasında değişen yıllık büyük farklar kaydet niştir. Ekonomimizde tarım sektörünün nispî 
önemi henüz büyüklüğünü kaybetmediğinden tarım gelirlerindeki dalgalanmalar genel gelişmeyi kendi yönüne sürükliye'bilmektedir, Tarımsal 
üretimin düşük olduğu yıllarda bunun etkisi digar sektörlerde de görülmektedir. Besi maddelerini işlenmiş hale getiren sanayi kollarında ve 
ulaştırmada "faaliyetler olumsuz şekilde e t k i l e n d i g ^ i h r a c a t da k a n t ı y a ı r a m a k t a d ı r . Ayrıca, tarımsal gelirlerin bir tahmine imkân 
vermiyecejk şekilde yıldan yıla farklılıklar kaydedişi bir talep projeksiyonu yapmayı güçleştirmekte ve ilgili sanayi kollarında istikrarlı bir 
kapasite genişlemesini önlemektedir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda ekonominin yıllık gelişme hızı % 7 olarak tesbit edilirken sanayi sektörünün genel gelişmeye en fazla kat
kıda bulunacağı kabul edilmiştir. Burada gözetilen iki esaslı nokta vardır : 

1. Sanayi sektörünün verimi diğer sektörlerdekinden daha yüksektir; 

2. Sanayi sektörünün çalışma yaratma gücü diğer sektörlerdekinden daha fazladır. Sanayi sektöründe gerçekleşme durumu her iki yönden 
de önem taşır. Çünkü, plân hedeflerine göre sanayi sektöründe gerçekleşme sanayileşme hareketine dayalı görülen kalkınma için basarı veya ba
şarısızlık ifadesidir. 

Plânlı kalkınma döneminde sanayi sektörü tarım sektöründe görülenin aksine sürekli ve istikrarlı bir gelişme seyri göstermiştir. 1993 yılında 
% 8 olan sanayi sektörünün gelişme hısı devamlı şekilde yükselerefe 1967 yılında % 12,3 ü bulmuştur. 1963-1967 yıllarının ortalaması"% 9,7 
gelişme hızını vermektedir. Plânda öngörülen % 12,2 gelişme hızına nazaran ortaya çıkan geri kalma daha ziyade iî'k yıllardaki gerçekleşmenin 
düşük oluşundandır. İkinci Bes Yıllık Plân döneminde sanayi sektörü için % 12,0 gelişme hızı öngörülmüştür. Buna karşılık 1968 yılı "tahminleri
ne göre % 10,5 nisbetinde bi/gelişme hızı sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık dönemin başında olduğu gibi İkinci Beş Yıllık dönemin başında da olgunlaşma süreleri 3 - 4 yılı bulan projelere yer verilişi 
plân hedeflerine kıyasla bir miktar geri kalmaya yol açmıştır. 
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Görülüyor ki, plânlı kalkınma yıllarında sanayi sektörünün gelişme hm öngörülen seviyeyi bulmuş değildir. Bununla birlikte büyük bir ge
ri kalmadan da söz edilemez. Birinci Beş Yıllık Plân dönemi ortalamasına göre % 9,7 ve 1968 yılı t -hminine göre % 10,5 gelişme hızı ile sanayi sek
törü bütün diğer sektörlerdeki gelişme hızlarını aşmıştır. Bunun sonucu tarım sektörü ile hizmet s 3ktörîerine nazaran sanayi sektöründe katma de
ğer artışı daha fazla olmuş ve işgücü kullanma imkânları artmıştır. 

En önemli smai mamullerin üretim durumu hakkında bir fikir verebilmek için geçmiş yılla mı rakamları mukayeseli olarak ekteki tabloda 
gösterilmiştir. (Ek : 2) 

1963 - 1967 yılları ortalamasına göre inşaat ve ulaştırma sektörlerinde de fazla olmamakla beraber bir miktar plân hedeflerinin gerisinde 
kalan gerçekleşmeler olmuştur. 1968 yılında ise t srsi bir durumla karşılaşılmış ve bu iki sektörde gerçekleşme plânda öngörülenin de üstüne çık-
nuştır. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere genel gelişme plânın tam öngördüğü biçimde olmamıştır. Sektörlerde plânın marko - dengesine uyma-
yan bâzı' gerçekleşmeler vardır. Bu durumda yu'rarda işaret edilen hava şartları ve proje hazırlama gibi fizikî faktörlerin etkili olduğu inkâr 
edilemez. Ancak, ekonomik sistemin kontrol sahasına giren nakdî faktörler de vardır ki bütanına dâvamızı tam bir güven altına alabilmek ba
kımından incelenmeye pek muhtaç ve mütehammildirler. 

Bikndiği gibi ekonomik kalkınmayı çözümliyeVmek üretimi artırıcı imkânların yaratılmasına bağlıdır. Ekonomik kalkınma dönüp dolaşıp alt 
yapı ve tesis yatırımlarına gelmektedir. Yurt ölüsünde büyümesi öngörülen yatanlar ın ağır basan tarafı, finansman imkânları ile sınrrlı, olu-
şudur. Zira, yatınmlann gerçek tasarruflara dayandırılması zorunluluğu varto. 

Plânlı kalkınma dönemi ele alındığında yatırım harcamalarının plân hedeflerine tam ulaşamadığı görülmektedir. Yıllık programlara göre 1963 
- 1967 döneminde 1965 yılı fiyatları ile 68 milyar liralık yatırım öngörülmüştür. Buna karşılık yatırunlar 63 milyar lira ile % 93 olarak gerçekleş. 
miştir. 1968 yılında da 18,8 milyar lira olarak öngörülen yatınmlann % 94 ü ile 17,6 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. 

Şüphesiz, toplam yatınmlann bu oranda gerçekleşmiş olmasını başanlı bir sonuç saymamaya imkân yoktur. Kalkınmanın bir fedakârl* an-
lamına geldiği Türk toplumu tarafından benimsendiği'için bu sonuca ulaşılmıştır. Nitekim, birinci d i n döneminde marjinal tasarruf eğiliminde 
önemli bir artış sağlanmıştır. 1963 yılında % 12,6 o'an ortalama marjinal tasarruf eğilimi 1967 yılında % 16,9 a çıkmıştır. Plânda 1967 yılı için or
talama marjinal tasarruf eğilimi % 17,4 olarak hesaplamıştı, ikinci Beş Yıllık Plâna göre bu nisbetin 1972 de 22,6 ya çıkması gereklidir. 

Bu gösteriyor ki, Birinci Beş Yıllık dönemdeki gayretleri ikinci Beş Yıllık Plânda daha cesur adımlarla ileriye götürmek zorunluluğu vardır. 
Fakat, söz konusu olan sadece gelir kaynaklannm artırılması değildir. Aynı zamanda tüketim hırcamalarının da belli sınırlar içinde tutulması 
nın sağlanması icabetmektedir. Yatırımlan aksatan diğer bir nokta yatırım mallarının ithalinde yeteri kadar sürat ve kolaylık bulunmayışı
dır. 

Kabul etmek gerekirin, uzun yıllardır ekonominin önemli bir konusunu teşkil eden iç ve dış finansman problemini bir süre daha karsımızda bula-
cağ*. 
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III - FİNANSMAN PROBLEMİ : 

A) tç finansman : 
a) Plânlı devrenin konsolide bütçelerinin gelir ve giderleriyle ilgili açıklamalar. 
Ek 3 numaralı tablonun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile 1963 yılmdan bu yana gerek birinci plân gerekse İkinci Plân döneminde konsolide 

bütçe harcamaları, % 89,8 ile 99,2 arasmda değişen oranlarda, normal gelir kaynaklariyle karşüanabilmiştir. Bu durum hemen muayyen miktar-
larda istikraz ve Hazine nakit imkânlarına müracaatı zaruri hale getirmiş bulunmaktadır. 

1963 -1967 devresinde yapılan iç istikrazlar nazarı itibara ahndığı takdirde giderlerin gelirlerden karşüanma oranları, yükseltmekte; hata 
1967 yümda konsolide bütçe 77 milyon lirahk bir fazlalık göstermektedir. 

Bu konu ile ilgili daha detaylı bir araştırmanın her yılın bütçelerinde yıl sonlarmda yapılan ödenek iptallerinin ve yıl içinde alınan ek öde-
neklerin hesaba katılması suretiyle yapılmasını zorunlu kılmakta isede zaman darlığı ve karşılaşılan teknik güçlükler sebebiyle yalnız fiilen 
gerçekleşen gelir ve gider rakamları üzerinde durulmuştur. 

Konsolide bütçe gelirlerinin birinci plân dönemindeki ve ikinci plân döneminin 1968 ile 1969 yıllarındaki tahmin ve tahsilat bünyeleri tetkik 
edilerek varılan sonuçlar aşağıda arz olunmuştur: 

Birinci Beş Yıllık Plân uygulanmasında programlarla ilgili gelir hedefleri ve bunların gerçekleşmesi : 
Birinci Beş Yılkk Plânda gösterilen gelir hedeflerinin program tahmin ve gerçekleşmeleriyle mukayese edilebilmeleri için aşağıda gösterilen 

varsayımlar kabul edilmiş ve birinci plânın finansman ihtiyaçlarının kapanmasında önemli karakterde görülen problemlerin ortaya konulma
sına dikkat edilmiştir. 

1. - Bir kuum gelir kategorileri, gelişmelerindeM istikrar dolayısıyla ihmal edilebilecekleri için, vergi ve katma bütçe gelirleriyle tearruf 
bonolarının gerçekleşme oranlan programlarda öngörülen hedeflerle mukayese edilmekle yetinilmiştir. 

2. - Programların gelir tahminlerinin bütçe gelir tahminlerinden farklı olması halinde, bütçe tahminleri esas atamışta. 
Birinci Beş Yülık Plânda öngörülen vergi tedbirleri : 
Birinci Beş Yıllık Plânda gelir hedeflerinin geçekleştirilebdlmesi için genel olarak şu tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

1. Vergi gelirleri, plânlı dönem içinde gerekli artışı sağlıyabilecek bir esnekliğe kavuşturulacak ve yükün vatandaşlar aramda âdil bir şekil
de dağılımı temin edilerek özel sektör ile kamu sektörü tasarrufları toplamının en yüksek seviyeye ulaşabileceği bir vergileme sistemi meydana 
getirileceKir. 

2. Vergi yükünün vatandaşlar arasında âdil bir şekilde dağılımım temin etmeye matuf tedbirler alınacakta. 

3. özel sektör ile kamu sektörü tasarrufları toplamım en yüksek seviyeye ulaştaalbilecek bir vergi sistemi kurulaoakto. 
1 nci Beş Yıllık Plân döneminde konsolide bütçe gelirlerinin gerçekleşmesi : 
Vergi gelirlerinin gerçekleşme değeri : 
Birinci Beş Yılhk Plân dönemi sonunda bu gelir kategorisinden gayrisâfi millî hâsılanın % 13 ü oranında ve 55 milyar lira tutannda bir tahsi

lat yapılabilmiştir. 
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1063 yılında gösterilen vergileme gayretlerinin sonucu olarak % 93.3 oranında Ur gerçekleşme sağlanabilmiştir. Miitaakıp İM yılda ise prog
ramlarda öngörülen tedbirlerin önemli bir kanunın yerine getirilememiş olmam sebebiyle program hedeflerinden u l a ş ı l m ı ş ve 1964 yılında 
ancak 9,2 milyar; 1965 yılında ise 10,2 milyarlık vergi hasılatı elde edilebilmiştir. Bu sonuçlar % 88,4 ile % 92,7 oranlarındaki gerçekleşmelere 
tekabül etmektedir. 

öte yandan, Birinci Beş Yıllık Plânın en verimli ve başarılı yıllarını teşkil eden 1966 - 1967 de genel bütçe vergi gelirlerinin tahsilat sey
rinde bariz bir gelişme görülmektedir. Filhakika 1966 yılında 12,4 milyar liralık bir tahsilat yapılarak plânlı dönemin % 98,4 le en yüksek ger-
çekleşmesi sağlanmıştır. 1967 yılı uygulaması da aşağı - yukarı aynı derecede başarılı olmuştur. Gerçekten bu devre sonunda 14,8 milyarlık bir tah
silat yapılmış; böylece, bütçe tahmini % 98 nisbetinde realize edilmiştir. 

Tasarruf bonoları, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde hasılat değeri gittikçe artan bir kaynak olarak göse çarpmaktadır. 1963 yılmda 472 
milyon liralık bir tahsilata konu fcşkil eden tasarruf bonoları, 1967 yılında 900 milyona ulaşmak suretiyle, takriben % 100 nisbetinde bir inkişaf 
göstermiştir. 

Diğer taraftan bu gelir kategorisi için programlarda öngörülen hedefler, 1963 hariç diğer yıllarda % 4 ile 16 arasmda değişen oranlarda aşü-
mis bulunmaktadır. 

Katma bütçe gelirlerinin gerçekleşme değeri : 
Konsolide gelir bütçesinin, tahminlerin gerçekleşme şansı bakımmdan en zayıf grupunu katma bütçe gelirleri teşkil etmektedir. 
1963 yümda 374 milyon liralık bir hasılatla bütçe tahminine nazaran % 81,1 oranında bir gerçekleşme gösteren bu gelirler, mütaakıp yıllarda 

tahsilat ' bünyeleri bakımından daha da zayıflamıştır. Bununla beraber plânlı dönemin son yılı olan 1967 de tahsilattaki gerileme durmuş; 
gerek mutlak gerekse nispî olarak önemli bir gelişme görülmeye başlanmışta. Bütün bu gözlemler, söz konusu gelir grupunun üzerine dikkatle 
eğilmek gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. " ' 

Plânlı dönemde konsolide bütçe gelirlerinin en önemlilerini teşkil eden kategorilerle ilgili olarak yapılan tetkik ve tahlillerin global sonuçları 
şöyledir : • ' 

Plânın birinci dilimine tekabül eden 1963 vergi hedefleri yüksek olarak tesbit edilmiştir. (Gayrisâfi millî hâsılanın % 16 sı.) 
Unutmamak llamdır ki, 1962 yılında gerçekleşen vergi gelirleri gayrisâfi millî hâsılanın % 11,7 si kadardı. 
5 Yıllık Plânlı Dönemin ilk dilimi olan 1963 yılı hedefinin yüksek olarak tesbit edilmiş olması diğer yılların program hedeflerinin, gerçekleş-

me şansını azaltmıştır. 
Buna rağmen program hedefleri, aidoldukları yıl içinde gerçekleştirilebilecek olan vergi tedbirleri göz önünde bulundurularak tâvin edilmeye 

Çalışılmıştır. 
Her bütçe (program) için öngörülen vergi tedbirlerinin büyük bir kısmı gerçekleştirilememiştir. Vergi gelirlerini artırıcı nitelikteki tedbirler 

hemen her programda büyük ölçüde aynen tekrarlanmak zorunda kalmnuştır. 
Tasarruf bonolarının 1 nci Beş Yıllık uygulama sonucuna göre gösterdiği hasılat değeri bakımmdan şu hususlar dikkati çekmektedir : 
Tasarruf bonoları mutlak ve nispî hasılat değeri yönünden yüksek seviyede ve devamlı bir gelir kaynağı karakteri göstermektedir. 
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Katma bütçe gelirlerinin gelişme seyri şu hususların tesbitine imkân vermektedir : 
1. Program hedefleri, daima gerçekleme oranlama nazaran yüksek olarak tesbit edilmiştir. 
2. Katma bütçe gelirlerinin tahsilatının artırılabilmesi için plân programlarında çok az tedbir öngörüldüğü gibi bunların hemen hemen hiç

birisi gerçekleştirilememiştir. 
1968 yılı programında vergi gelirleri için gayrisâfi millî hâsılanın % 17,3 tt onumda ve 17,3 milyar lira tutarında bir hedef öngörülmüştür. 
İkinci Beş Yıllık Plânın bu ilk yılında 16,1 milyar liralık vergi tahsilatı yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu sonuca göre bütçe (program) hede-

fine % 93 oranında yaklaşılmış olacaktır. 
Aynı devre zarfında 650 milyon liralık tasarruf bonosu hasılatı sağlanacağı öngörülmekte ve böylece programa göre % 86,6 lık bir gerçekleş

me elde edüeceği tahmin olunmaktadır. ' ' 
Katma bütçe gelirlerine gelince; bu kaynaktan 730 milyon aralık bir tahsilat yapılacağı öngörüldüğünden bütçe (program) hedefine % 77,2 ora

nında bir yaklaşım sağlanacağı anlaşılmaktadır, 

1969 ydı gelir tahminleri : 
1969 yuma ait gelir tahminlerinin değerlendirilmesi yapılırken 1968 malî yılının tahsilat karakteristikleri olarak tezahür eden bâzı hususların 

nazarı itibara alınması icabetmektedir. 
Gerçekten 1966, 1967 ve 1968 yularına ait genel bütçe gelirleri tahsilat ve tahminleri incelendiği takdirde, bâzı gelirlerin tahsilat yönünden 

özellikler arz ettiği dikkati çekmektedir. 

Vasıtasız vergiler : 
Gelir Vergimiz, 1966 yılında % 23,9, 1967 yılında % 20,6, 1968 yılında ise 12,6 lık bir artış göstermiş bulunmaktadır. Son devredeki bu düsüs, 

1968 yılmda asgari geçim indirimi hadlerinin yükseltilmesi dolayısiyle 300 milyon lira seviyesinde meydana gelen tahsilat noksanından kaynak'al
maktadır. 

Bu miktar, nazan itibara alındığı takdirde, 1968 yılı gerçek ve tabiî gelişme oranı % 20,2 ye yükselmektedir. Böylece anlaşılmaktadır ki, son 
3 ylda «elir Vergisindeki tabiî gelişme % 20 nin altına düşmemiştir. Bu, durum Türk ekonomisi rin kalkınması bakımından dikkati çeken bir müş
irdi:-. ' ' • ' 

Öte yandan, Gelir Vergimizin hasılat değerinin artışında katlanılan 300 milyon liralık kayıp, aslında son derece önemli bir operasyonu temsil 
ve ifade etmektedir. Çünkü bu sayede, Gelir Vergimizin düşük gelir gruplarından yani büyük bir ekseriyetle ücretlilerden tahsil edilen bir vergi 
kategorisi olma yolundaki gelişmesi durdurulmuş ve hattâ geriletilmiştir. 

Kurumlar Vergisi, 1966 - 1968 yıllarında % 24,7 - % 22,2 arasında değişen bir tabiî ve normal gelişme içinde görünmüş olup gelecekteki vergi 
sistemimizde önemli bir gelir kategorisi haline gelmeye namzet bulunmaktadır. ' ' 

Vasıtalı vergiler : 
Vasıtalı vergiler, 1966 ydmda % 20, 1967 yılırda % 18,9 bir gelişme göstermesine mukabil, 1968 yılmda artışta bir gerilemenin içine girmiş bu

lunmaktadır. Bunun başlıca sebepleri aşağıda takdim olunmuştur : £ 
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Tekel Savunma Vergisi ve Tekel idaresinin safi hasılatı, mükellef zümresinden Tekel İdaresinin yaptığı tahsilat bakımından önemli bir gelişme 
istikameti göstermektedir. Gerçekten 1966 yılında 1.590 milyon, 1967 yılında 1.873 milyon ve 1968 yılında ise takriben 2 milyarlık hasılat sağlanmış 
bulunmaktachr. 

Buna mukabil Tekel İdaresinin aynı yıllar içerisinde Hazineye yatırdığı meblâğlar, 1966 da 1.068 milyon, 1967 de 1.620 milyon, 1968 de ise, 1.150 
milyon liradır. Bu rakamlar sırasiyle % 5,4, % 51,6 ve % - 29,1 artış oranlarına tekabül etmektedir. 

Görülüyor ki, Tüfk müstehlikinin ödediği tekel hasılatı normal bir gelişme seyri takibetmekcedir. Bu konu tahsil edilen paraların Hazineye 
intikal ettirilebilme imkân ve derecesiyle alâkalı bulunmaktadır. 

Tekel İdaresi yıllardan beri dengeli bir malî bünyeye, rahat bir likiditeye kavuşamamıştır. Bu idarenin içinde bulunduğu müzmin nakit darlığın
dan kurtarılması lâzımdır. Filhakika bu maksatla Hükümetçe hazırlanan bütçe tasarısına'470 milyon liralık sermaye transferi derpiş eden bir öde-
nek konulmuştur. 

Bu sebeple Tekel İdaresinin 1969 yılında 2.170 milyon liralık bir tahsilatı kolayca yapabileceği ve bunun tamamını nakit durumu iyileştirildiği 
için Hazineye yatırabileceği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu rakamlar, gerçekte tekel hasılatının tabiî gelişmesinin olumlu olduğunu ifade etmektedir. 
Şeker Şirketi, Şeker İstihlâk Vergisi olarak 1966 yılında 585 milyon lira, 1967 yılında 500 milyon lira tahsil etmiştir. 1968 yıhnda ise 550 mil-

yon lira tahsil edileceği tahmin olunmaktadır. Tekel İdaresi için ileri sürülen malî bünye ile alâkalı arızalar; bu şirket için de vâridolduğundan, 
aynı yıllarda Hazineye yatırılan meblâğlar şöyle olmaktadır : 

1966 da 507 milyon Tl. 
1967 de 419 milyon Tl. 
1968 de 300 milyon Tl. 
Tahsil edilen vergilerin Hazineye ödenmesinde düşünülen bu sıkışıklığı bertaraf etmek için, 1969 yılında Şeker Şirketinin sermaye durumunun 

düzeltilmesi bakımından, gerekli tedbirler alındığına göre, 1969 yılı bütçe tahmini olan 700 milyon liranın gerçekleşmesi mümkün olabilecektir. 
Gümrük Vergisi ile ithalden alınan İstahsal Ve .^iinden 198o da 2 477 milyon lira, 1967 de ise, 2 527 milyon liralık bir hasılat elde edildiği hal

de 1968 yılında ancak, 2 520 milyon liralık tahsil.lt yapılabileceği tahmin olunmaktadır. GörüHüğü üzere, 1968 yılında, gecen iki yıla nazaran, 
artış hızında bir düşüş meydana gelmiş bulunmaktadır. Geçen yıllara nazaran daha fazla ithalât yapıldığı halde, hasılatta bir düşüş olması, 1968 
yılında geniş ölçüde' uygulanan çeşitli teşvik tedbirlerinden ileri gelmektedir. 

Diğer vasıtalı vergiler, kendilerinden beklenen tabiî gelişmenin içinde bulunduklarına göre, bunlar için yapılmış olan tahminler normal ve 
gerçekçi görünmektedir. 

Karşılık paralar ve proje kredilerinden doğan gelirlerden 1966 yıhnda 1. 295 milyon lira, 1987 yıhnda 1. 315 milyon lira tahsil edilmiştir. 
1968 yılında ise 1. 135 milyon lira elde edileceği tahmin olunmaktadır. Bu gelir kategorisinin gelişmesinde görülen gerileme nazarı itibara alm-
nuş ve 1969 yılı tahmini muayyen bir ölçüde düşük olarak yapılmış bulunmaktadır. 

Bütçe gerekçesinin incelenmesinden 1968 yıhnda genel bütçe gelirleri karşılığında 19 milyon lira civarında bir tahsilat yapılabileceği anlaşılmak
ta ise de; buraya kadar verilen izahat 1,7 milyar liralık farkın aslmda mükelleflerden, başka bir ifade ile, ekonominin özel kesiminden büyük 
ölçüde tahsil edilebileceğini çeşitli teşvik politikalarının uygulanması sebebiyle Devlet gelirleri arasında yer almadığını ortaya koymaktadır. 

http://tahsil.lt


- 1 2 -

Bu vakıa, Devlet gelirlerinin artçında duraklamalar olduğu yolundaki iddiayı tekzibeder mahiyette görülmektedir. 
Ancak, tahsil edildiği halde Hazineye intikal edemiyen paralann durumunun da halledilmesi gerektiği acıktır. işte bu maksatla bir taraftan 

Tekel idaresinin ve Şeker Şirketinin nakit durumlarını düzeltebilmesi için 1969 yl ı gider bütçemizde gerekli sermaye transferi tedbirleri alınır
ken, öteyandan vergi teşvik tedbirleri politikasının bir program ve disiplin dâhilinde uygulanması için, Plânlama ile Maliye Bakanlığının müş
tereken bâzı esaslar tesbit etmelerinin uygun olunacağı neticesine varılmaktadır. 

Öte yandan, 1969 malî yılı için öngörülen 1,6 milyar lira civarındaki ek finansman ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan finasman kanunu 
tasarısı Geçici Komisyonda müzakere edilmektedir. 

Buraya kadar verilen izahatı esas alarak, 1969 yılı gelir tahminlerindeki gelişme hızı hesaplanırsa, bunun son derece mâkul ve gerçekçi bir 
karakter arz ettiği anlaşılır. 

b) Hazine nakit durumu ile ilgili açıklama : 
Hazine nakit durumu kamu sektörünün disponibilitesini büyük ölçüde aksettiren bir kapsam içindedir. Genel bütçeli dairelerin nakit ihtiyaç. 

lan Hazine tarafından karşılandığı gibi katma bütçeli dairelere ve ekonomik Devlet kuruluşlarına genel bütçeden yapılan transferler de Hazi
nenin imkânları ile sağlanmaktadır. Bu itibarla, Hazine nakit durumunun lehte veya aleyhte değişmeler göstermesi kamu kuruluşlarıma büyük 
kesimini finansman yönünden etkilemektedir, Daha açık bir ifade ile Hazine nakit durumu kamu sektörünün finansman gücüne kuvvetli bir karine 
teşkil eder. 
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Aşağıda 1962 ve 1967 malî yılları ile 1968 yılı Eylül sonları itibariyle Hazine nakit durumu görülmektedir. 

1962 1963 1964 1965 1966 1! 1967 

1 - Mevcut ve alacaklar 

- Kasa ve bankalar 
- Avans ve krediler 

2 - Borçlar (KIBa vadeli) 

- Merkez Bankası avansı 
- Plasman bonoları 
- 9 ay vadeli bonolar 
- Emanet paralar 

3 - A l a c a k borç. dengesi (1-2) 

1041 

392 
649 

1555 

992 1 279 

~346 595 
646 684 

1 558 2 202 

1 394 1 281 

" ~ 8 ^ 766 
587 515 

2 890 3 224 

1 403 

810 
595 

3 475 

-

349 
331 
875 
514 -

187 
344 

1 027 
566 

622 
381 
348 
851 

- 923 

1135 
415 
348 
992 

- 1 496 -

1456 
304 
348 

1 116 
1 943 

1 937 
338 
348 
852 

2 072 -

30.9.1968 
(1) 

1 967 

863 
1 104 
4 288 

2 188 
608 
348 

1 144 
— 2 321 

4 - Bütçe emanetleri 
5 - Hazine durumu (3-4) -

1 116 1 291 
2 612 - 3 234 -

1 036 
3 108 

1 985 
4 306 

büyümekte olduğunu açıkça belirtmektedir. 1962 malî yıl, sonunda 
milyon lira ve 1968 Eylül ayı sonunda 1.967 milyon liraya yüksel-

433 512 785 
— 9 4 7 - 1 078 - 1 708 

Yukantei rakamlar plânlı kalkınma döneminde «azine açığının tozla 
1.041 milyon lira öten mevcut ve alacaklar 1967 malî yılı sonunda 1.403 
miştir. Buna kadılık Hazinenin kısa vadeli borçları 1962 malî yılı sonunda 1.555 milyon lira iken 1967 malî ydı sonunda 3.475 mflyon lira ve 1968 
Eylül ayı sonunda 4.288 milyon liraya çıkmıştır. Aynı yılların kamaştırmasına göre mevcut ve alacaklara nazaran borç iadası 514 müyon 
liradan 2.072 ve 2.321 milyon liraya yükselmiştir. Kısa vadeli borçların yıldan yıla sürekli şeMMe artması bu borçların donma karakteri ta-
.HÜğMı belli etmektedir. 

Mğer yandan bütçe emanetleri de benzer bir gelişme seyri göstermiş ve 1962 malî yılı sonunda 433 milyon Ura iken 1967 malî yıl. sonunda 
1.036 milyon Ürayı bulmuştur. Büts* emanetlerinde meydana gelen bu artış ödeneklerden verile enirine bağlandığı halde ffllî ödeme yapıla
madığını göstermektedir. 

Hazinenin mevcut ve alacaklarına nazaran borçlarında görülen fazlalığa bütçe emanetleri de eklendiğinde Hazinenin nakit açığı ortaya çık-
maktadır ki bu açık 1962 malî yüı sonunda 947 milyon İ ra iken 1967 malî yılı sonunda 3.108 milyon ve 1968 Eylül ayı sonunda 4.306 milyon 
Ura olmuştur. 

(1) Henüz kesinle§memiş rakandar. 
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Şüphesiz, Hazine nakit açığının gittikçe büfümesi kamu sektöründe fa finoman probleminin önemini muhafaza etmekte olduğunu göster
mektedir. Hükümetin, 1969 malî yılı için öngör lüğü kaynak artırıcı tedbirlerin bu açıdan da değerlendirilmesinde fayda yardir. Ancak, Ha
zine durumunda lehte bir gelişme sağlıyabilmek için 1969 malî yılının başından başlıyarak giderlerde tasarruf sağlayıcı tedbirlere başvurulması 
aynı derecede önem taşımaktadır. 

c) Tedbirler: 
Finansman problemine bir çare bulmak mateadiyle alınabilecek tedbirleri Devlet gider ve gelirlerine ımitaallik olmak üzere iki grupta in

celemek mümkündür. 

aa) Giderlerle ilgili tedbirler: 
F inansen problemine karşı akla gelebilecek başlıca tedbirlerden birisi, Devlet harcamalarında tasarruf yolları aramaktır. Kamu hizmetlerin

deki gelişmeyi aksatmadan masraflardaki arta» temposunu yavaşlatmak şeklimle anlaşıi!Hası gereken bu tedbirler, kamu harcamalarının mü-
essiriyetini artırmak şekimde tecelli eder. Bu da geniş anlamda bir kanın idaresi reformu ile mümkündür. Kamu idaresi reformunun pek çok 
veçheleri vardır. Bütçe reformu ve Devlet Personel reformu bu meyandadır. Bu tamulara, önemlerine binaen raporun son bölümü talisi, edilmiş 
bulunmaktadır. Burada sadece zikredilen bölümü atıfta bulunulmakla yetimlecektir. 

Bundan başka, her yıl zarar eden ve zararları Hazinece karşılanan iktisadi Devlet Teşekküllerinin rantabl hale getirilmesi ve mülhak bütçe
lerin öz gelir kaynaklarının geliştirilmesi yolunda alınacak tedbirler, bu kuruluşların Devbt Bütçesi üzerindeki yükünü azaltmak suniyle fi
nansman problemine müspet yönde tesir icra edecektir. 

bb) Gelirlerle ilgili tedbirler 
Genel bütçeyi büyük ölçüde besliyen vergi gelirleri üzerinde yapılan tetkik ve tahlillerden, bu grupta, bilhassa vasıtasız vergilerde görü

len bünyevi gelişmenin hiç değilse bir süre için tadutlarına yaklaşılmış olduğu anlatmaktadır. 
Bu durum, Türkiye için halledilmesi gereken bir finansman probleminin mevcudolduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu itibarla şu tedbirlerin 

biran önce alınması doğru olacağı düşünülmektedir. 
1. Gelir ve kurumlar vergileriyle gider vergilerinde bünyevi LSİah tedbirleri alınmasına imkân verecek kanunlar çıkarılmalıdır. 
2. Vergi zıyaı ile müessir şekilde mücadele edilmelidir. 
3. Halen Meclise sevk edilmiş bulunan Emlâk Vergisi, Belediye Gelirleri ile sermaye piyasasını ilgilendiren tasarıların kanunlaşmalar, sağ

lanmalıdır. 
4. Maliye Bakanlığınca hazırlanmış bulunan Gelirler idaresi ve vergi mahkemeleri kanun taşarıları Meclise sevk edilerek içinde bulunan 

teşriî dönemde kanunlaştırılmalarına çalışılmalıdır. 
5. Tasarruf bonoları, kamu gelirleri içinde önemli bir yer işgal etmeleri itibariyle kaldırıldıkları takdirde boşluğu güç doldurulabilecek 

bir gelir kategorisi olarak dikkat çekmektedir. Kaldı ki, bu gelirler mecburi bir istikradan vergi gibi elde edildikleri cihetle, 1971 yılında baş-
lıyacak ödemeler, hasılat kaybını iki misline kadar ^karabilecektir. Bu bakımdan söz konusu gelir kategorisinin daha düşük nisbetli bir ver-
gi haline kalbedilmesinin mümkün olup olmadığı düşünülmelidir. 

6. Gerek birinci plân ve programlarında gerekse ikinci plân ve programlarında Türkiye'nin vergi politikasını çizmek. 
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Amaciyle ortaya atılan reform tedbirlerinin sistematik bir karakter arz etmediği gibi dikkati çekecek kadar birbirleriyle celime halinde 
bulundukları müşahede «Ummaktadır. 

1970 programı hazırlanırken bu durumun göz önünde tutulması ve bugüne kadar öngörülen vergi tedbirlerinin ciddî şekilde eleştirilerek 
sistematik ve tutarlı bir bütünlüğe kavuşturulması uygun mütalâa edilmektedir. 

7. Katma bütçe gelirleri, çok cüzi gelişmesiyle donmuş bir karakter arz etmektedir. 
Katma bütçe gelirlerinin gösterdikleri bu müstakar ve cüzi gelişmelere rağmen bu kurumların sahiboldukları kaynakların vergilenebilir kapa

sitelerinin büyük olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten bâzı katma bütçeli kurumların hizmetlerinden doğrudan doğruya ahnan karşılık ve harç
ların yükseltilmesi gibi bâzı değişiklikler katma bütçe gelirlerini önemli oranlarda artırabilir. 

Bu kurumların kanunlarında gerekü değişiklikler yapılmak suretiyle gelirleri belirli bir artışı sağlıyabileeek esneküğe kavuşturulabilir; tah
silat usulleri ve idareleri ıslah edilebilir. 

B) Dış finansman : 
a) Konsorsiyum : 
Bilindiği gibi, Kalkınma plânımızın dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere OECD üyesi bâzı devletler ile Uluslararası kuruluşlar tarafın

dan 1962 yanda Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
Birinci'Bes Yıllık Plân döneminde konsorsiyuma bildirilen program kredisi ihtiyae. 1 113 milyon dolardır. Buna karşılık 791 milyon dolan 

üye memleketfer ve 236 milyon dolan Avrupa Para Anlaşması ile Milletlerarası Para Fonundan olmak üzere 1 027 milyon dolar tutannda 
yardım sağlanmıştır. 

1968 yılında da konsorsiyumdan 184 milyon dolarlık program kredisi talebinde bulunulmuş ve 113 milyon dolan üye memleketlerden, 55 
milyon doları Avrupa Para Anlaşması ile Milletlerarası Para Fonundan olarak 168 milyon dolarhk bir miktar taahhüde bağlanmıştır. 

1969 yılı program kredisi ihtiyacı olarak konsorsiyumdan yardım istenen miktar 147 milyon dolardır. 
Program kredileri yıllar itibariyle incelendiğinde 1966 - 1969 yılları için istenen miktarın sürekli bir düşüş kaydettiği görülmektedir. 
Proje kredilerine gelince, Pirinci Beş Yıllık Plân döneminde 514 milyon dolar taahhüdolunmuştur. 
Program kredilerinde karşılaşılan finansman güçlüğü, taahhüt ve ödemelerin gecikmesi yıllık programlarda öngörülen ithalâtın noksan ger

çekleşmesine sebebolmuştur. Ancak, dış finansman durumumuzu daha büyük ölçüde etkiliyen proje kredileridir, özellikle, bu dönemin ilk yıl-
lannda konsorsiyum üyelerine verebilecek projelerimiz mevcut değildi. Daha sonraki yıllarda proje hazırlama tekniğinde gelişme sağlanarak 
dış finansmanı gerektiren projelerin listesi "hazırlanmıştır. Bu liste her yıl yeni projelerin ilâvesi ile genişlemiştir. 

Ancak belirtmek gerekir ki dış finansman güçlüğü yüzünün 1963 yıhnda hodandı* halde hen'iz o-ercekleştirilemiyen projeler mevcuttur 
Ödemeİer dengesi hesaplarına göre 1963 - 1968' döneminde program ve proje kredilerinden 1 603 milyon'dolan kullanılmıştır Aynı yıllarda ana 

para olarak'ödenen borç miktan ise 715 milyon dolardır Buna nazaran yeniden borçlanma suretiyle 886 milyon dolarlık net bir C e d i a k - , sağ
lanmıştır * y y . - - -ag 

İşaret etmek gerekir ki, Konsorsiyum kredileri uzun vadeli ve ödemesiz süreli kredilerdir. Aynca, ay l ık l ı ortalamalara göre bu kredilerin faizi 
% 3,5 gibi düşük bir nisbeti temsil etmektedir. Bu krediler ileriki yularda da ödemeler dengemize ağır bir yük teşkil etmeksizin ödenebilecektir. 
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b. ödemeler dengesi. 
Dış ticaret durumumuz ile ilgili yıllık program rakamlarına göre 1963 - 1967 döneminde 2.093 milyon dolar tutamda ihracat öngörülmüş ve ger

çekleşme 2.256 milyon dolar olmuştur, ithalât ise 3.397 milyon dolar öngörülmesine karşılık 3.200 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
1968 yılında ihracat için öngörülen 540 milyon dolara karşılık gerçekleşmenin 510 milyon dolar, ithalât için öngörülen 835 milyon dolara 

karşılık 780 milyon dolar olacağı umulmaktadır. 
Bu rakamlara nazaran ithalâtn ihracatla karşılanma nisbeti Birinci Beş Yıllık Plân döneminde % 71 ve İkinci Bes Yıllık Plân döneminin ilk 

yılında ise % 65 olmuştur. Dış kaynaklara bağlığımızı azaltmaya plân hedefi olarak kabul ettiğimize göre buna zıt İüsen durumun düzeltilmesi 
lâzımgelmektedir. 

1968 yümda ihracatı teşvik için ihracatçılara kredi imkânlarını genişletmek, işletme maliyetlerini düşük faiz ve vergi iadeleri yoluyla düşürmek 
ve ihracatı geliştirmeyi hedef tutan projelere döviz tahsis etmek gibi çeşitli yönleri olan tedbirlere başvurulmuştur. Bununla beraber, ihracatımızda 
arzulanan gelişme birinci derecede organizasyon ve pazarlama problemine bağlı görünmektedir. 

İthalâttaki geri kahşın bir nedenini de gcrünmiyen kalemlerde aramak gerekir. Manlı kalkınma döneminde büyük ümitler bağlanan turizm 
ve dış seyahat gelirleri beklenen gelişmeyi gösterememiştir, ikinci Beş Yıllık dönemde daha ileri bir gelişme sağlamak için turizm ve d^ seyahat
leri gelirleri artırıcı ve giderleri azaltıcı yönleri ile ele almak zorunluluğu vardır. 

1963 yılında ödemeler dengemizde hic yeri olmıyan işçi dövizi gelirleri 1965 yılından itibaren önemli bir dış finansman kaynağı haline gelmiştir. Bu 
kaynak 115 milyon dolar ile 1966 yılında;.,, yüksek seviyesine çıktıktan sonra 1967 yümda Avrupa'da!! bilhassa Alıranya'daM ekonomik faaliyetlerin 
zayıflaması neticesi 93 milyon dolara düşmüştür. En son rakamlara göre 1968 yılmda işçi dövizi gelirlerinden 108 milyon dolar sağlanmıştır. Bu 
kaynağı geliştirme bakımından alman idari ve kanuni tedbirler başarılı bir sonuç teşkil 'etmiştir. Bâzı araştırmalar bu kaynaktan daha geniş ölçü
de yararlanüabüeceği sonucunu vermektedir. 

Diğer göriinmiyen kalemlerden navlun gelirlerinin artırılması ve sigorta giderlerinin azaltılma*,, için devam eden çalışmalar döviz disponibilite-
mizi artıracak henüz ortaya çıkarılamamış rezervler bulunduğunu belli etmektedir. 

Dış finansman konusuna son vermeden önce bir önemli noktaya daha değinmek gerekecektir, Bankalar dışında kalan döviz işlemlerinin bankacı
lık sisteminin mecrası içine sokulmasını sağlıyacak tedbirlere ihtiyaç vardır. Paramızın dış değeri ile ilgili olduğu için bu konuyu yakından incele
menin önemine işaret etmek isteriz. 

Bu bölümdeki izahatımıza son vermeden önce, finansman konusu ile ilgili tedbirlerin iç politika tartışmalarının dışmda tutulmasının memleketi
mizin yüksek menfaatlerinde daha uygun, ve Türk ekonomisinin istikrar içinde kalkınmasına daha yararlı olacağını kaydetmek isteriz. 

IV. - HKON0MIDH İSTİKRAR : 

Kalkınma plânımmn temel ilkelerinden biri cPomomik gelişme devam ettirilirken istikrarın korunmasıdır. Hemen belirtmek gerekir ki, plân 
döneminde Türk otoriteleri nispî bir istikrar sağlamayı başarnalardır. Toptan eşya ve perakende fiyatların seyrini gösteren indeksler bu durumu 
aksettirmektedir. OniM aym ortalamasına göre 1962 de 260 olan toptan eşya fiyatları genel indek.ri (1953 = 100) 1968 yılmda 332 ye yükselmiştir. 
Buna nazaran altı yıllık plân döneminde fiyatlar genel seviyesinde % 27,6 oranında bir yükseliş meydana gelmiştir. Dönem içi ortalamasına gö
re yılhk arta % 4,6 olmaktadu-. 
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Toptan eşya fiyatları genel indeksini etkiliyen gıda maddeleri ve yem fiyatları ile sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri fiyattan olmuştur. 
Genel indeksin alt bölümü olan gıda maddeleri ve yem fiyatta grupu indeksinin on İM aylık ortalaması 1962 de 260 dan 1968 de 328 e çıkmış
tır. Altı yıllık plân döneminde % 26,2 yükseliş olmuştur ki, yılhk ortalaması % 4,4 ü ifade etmektedir. 

Toptan eşya fiyatları genel indeksinin diğer bir bölümünü teşkil eden sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grupu indeksi aynı yıllar ara
sında 261 den 343 e yükselmiştir. Böylece, altı yıllık dönemin yükselişi % 31,4 ve dönem içi ortalamasına göre yfflık yükseliş ise % 5,5 olmak
tadır. 

Yine oniki ayın ortalamalarına göre ikisi de 1962 yılında 245 seviyesini gösteren Ankara ve İstanbul geçinme indeksleri (1953 = 100), 1968 
yılında sırası ile 330 ve 362 olarak tesbit edilmiştir. Hanlı dönemde Ankara geçinme indeksinde % 34,7 ye karşıhk istanbul geçinme indeksinde 
% 47,8 e varan bir artışla karşılaşılmıştır. Altı yülık ortalamaya göre geçinme indekslerinin yıllık yükselişi % 5,8 ve % 6,3 dır. 

Görüldüp gibi, toptan eşya fiyatlarmdakine kıyasla perakende fiyatlarındaki yıllık yükselişler daha fazla olmuştur. Bu durumu etkiliyen fizikî 
ve nominal faktörler vardır. Fizikî faktörlerden en önemlileri nüfusun büyük şehirlerde yoğunlaşması ve yatırım projelerinin daha ziyade bü
yük şehirlerde yer almasıdır. Nominal faktörlerin başta geleni büyük şehirlerin tüketim eğilimindeki yükseliştir. Sermaye ve ücret şeklindeki ka
zançların artmış olması büyük şehirlerde tüketim seviyesini yükseltmişti 

Fiyat istikrarı yönünden önemli gördüğümüz iki noktaya işaret etmeliyiz. Bunlardan biri gıda maddeleri üretimindeki dalgalanmalardır. Fi-
yat yükselişleri üretimin düşük olduğu yıllarda şiddetli olmakta ve üretimin yüksek olduğu yıllarda ise önemsiz kalmaktadır. Uzun süreli bir 
fiyat politikası izlemenin ve mahsul durumunun erken tahmin edilerek yıl içinde ona göre düzenleyici tedbirler almanın büyük faydalar, ola-
cağına inanmaktayız. 

Fiyat istikran yönünden gözetilmesi zorunlu olan diğer nokta ekonomimizdeki yapısal değişmedir. Millî gelirimize tanm sektörünün pay. 
küçülürken sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin payı büyümektedir. Başka bir deyişle, ekonomimiz gittikçe piyasa şartlarına bağlı duruma 
gelmektedir. Bunun sonucu ekonomik faaliyetlerin eskiye kıyasla daha büyük ölçüde konjonktüre! delmelerin etkisi altına girmesi bek
lenmelidir. istikran sağlayıcı veya koruyucu uzun süreli tedbirler düşünülürken durum bu açıdan da değerlendirilmelidir. 

Büyük şehirlerde diğer yerlere nazaran fiyattan daha hızla yükselmiş olması, genel karakterli tedbirler yanında özel karakterli olanlarına 
da yer verme lüzumunu ortaya koymaktadır. B %e şarttana uyan selekf bâzı tedbirlerin merkezî vs mahallî ortoritelerin işbirliği ile alın
mış olması, dengesizlik yerine dengenin bütün yr,rt sathına yayılması gibi yılkıdır özlemi çekilen bir fayda bağlıyacaktır. 

Son zamanlarda kamu oyunu meşgul eden altn fiyatlannın yükselmesi' konusuna da kısaca değinmek istiyoruz. İstanbul piyasasından alı
nan bilgilere göre 1 Gr. külçe attuun fiyatı 1967 yılına kadar 15 Uranın altında değişmeler gö dermekte idi. 1967 yıtafla 1 Pr. kötoe * » . n 
fiyat ortalaması 15,74 lira olarak ilk defa bu seviyeyi asmış oluyordu. 1968 yü. ortalamasma göre külçe altm fiyatı 17' lirayı bulmuştur. 1969 yıh 
başındaki basm haberlerinden 19 lirayı da aştır anlatıkaktadır. Ancak, bu konuda mübalâğalı görüşlere kapılmanın önemi büyüktür. Çünkü, 
dahilî altın fiyattandaki yff™n-iT, «»» kaynağı' dış piyasalardaki altın fiyatlarının yükselişidir. Bilindiği gibi, 1968 y.h Şubatına, kadar dış pi
yasalarda 1 ons altınm fiyatı $ 35,20 yi aşmamış iken Mart ayındaki krizden sonra sürekli ar -dardan sonra $ 42 ye kadar yükselmiştir Bu 
durumda iç piyasalarımızda alto fiyatlannın ayı. kalması beklenemezdi. Şüphesiz, son fiyat yük eiislerinde spekülatif muamelelerin etkisi olmuş
tur. Ancak, M gelişmeyi iç istikrar şartlarma bağlamak yanhş bir yorum olur. Gerçekten, 1968 yümda iç piyasalarda iştira gücü çok snurlı tu
tulmuş ve aşın bir talep yaratmaması için tijit tedbirler uygulammşto. 
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V. - PARA VE KREDİ : 

«aidı dönemde ekonomik gelişmenin ve fiyat istikranmn şartlarının ne şekilde hazırlandığını kavramak için para ve kredi alanındaki ge-
üşmeleri gözden geçirmemiz gerekecektir. Bura '.a ilk hatırlanacak nokta, 1964 yılının durumu i-,. Mevduatta, kredilerde daralmalar, protestolu 
senetler sayısında çoğalmalar, işsizlik sayısında artmalar ve fiyatlarda gerilemeler görülüyordu ki bunlar resesyon içinde bir ekonominin başlı
ca belirtileri idi. Yılın ikinci yarısında en göze ça -,an bir tedbir olarak Merkez Bankası kredileri feerinde durulmuştu. Bir yandan bu kredilerin 
şartları hafifletiliyor ve diğer yandan reeskont imkânları genişletiliyordu. Aynı yılda Kıbrıs buh ™ silâhlı bir çatışmaya kadar varan bir nok
taya gelmesi kamu harcamalarmı artıran bir etkendi. Neticede para anandaki yıllık artış daha önceki yıllarda % 10 civarında kalırken 1064 
yılında ikinci yarıdaki yükselişlerin etkisi ile % 15 i bulmuştur. 

Ekonomideki likiditenin birden genişlemesi 19M yılı sonunda başlamak vs 1965 yılma sıçramak suretiyle fiyatlar üzerinde etkisini göstermişti. 
1965 yılmın ilk yarısında kamu harcamaSarınm kısıtlanmasına çalışıldı. Bu mabatla Merk i Bekasının Hazineye açtığı kısa vadeli avans ödenek
ler toplamının % 8 i (kanuni limit % 10 iken) ile sımrlı tutuldu. Ayrıca, reeskont kredilerinde aroıan şartların ağırlaştırılması yoluna gidiîdi. 
Ancak, 1965 yılı sonuna varıldığında bu tedbirlere rağmen tehlikeli fiyat yükselişlerinin durma** görülmüştü. 

1966 yılına girilirken Hükümet moneter alanda bâzı munzam tedbirler almanın gereklisine inanmıştı. Çünkü, 1965 yılmın son aylarında ban
kaların likiditesi yeniden aşın şekilde genişleme göstermiş, toplam mevduat % 23 ü bulan yıllık Mr arta» kaydetmişti. Bu durumu dikkate alan Hü
kümet mevduat karşılıkları nisbetini % 10 dan % 20 ye ve bankaların taahhütleri karsağında bulunduracakları umumi disponibilitenin nisbetini 
% 5 ten % 10 a çıkarmıştır. Ayrıca, Merkez Bankasınca Hazineye açılan kısa vadeli avansm nisbeti 1966 yılında da ödenekler toplamının % 8 i 
seviyesinde tutulmuştur. Bunun yanında kamu harcamalarını kmtlamayı öngören bâzı yan tedbirlere de başvurulmuştu. 

1966 yılının ilk yansında fiyat hareketleri endişe verici olmaktan çıkmıştı. Fiyat istikrarının daha ziyade sağlanması değil, korunması söz konusu 
idi. Bu arada zirai istihsalde rekor seviyede bir artış olmuştu. Destekleme alımlarına daha geniş çapta ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç, karşılamak için daha 
ziyade Merkez Bankası kaynaklanndan yararlanıldı. 

1966 yılının sonunda tekrar aynı durumla karşılaşılmıştı. Son aylardaki büyük yükselişlerin sonucu t o p t a mevduattaki yıllık artış % 25 olarak 
daha önceki yıllarda görülenin üstüne çıkmıştı. Bu durumun fiyat istikrarı bakımından arzu edilmiyen sonuçlara yol açması tehlikeli bir ihtimal 
olarak görülüyordu. Bu muhataralı durumu bertaraf edebilmek için 1967 de Merkez Bankası kredilerinde ölçüsüz bir genişleme olmamasına dikkat 
gösterilmekte idi. 

Ancak, 1967 yflınm sonlanna doğru şartlar birden değişmiştir. Kasım ve Aralık aylamda Kıbns buhranının etkisi ile bankalardan bir milyar lira 
civarında mevduat çekilişi olmuştu. Bu durum karşısında bâzı bankalar bir yandan mudilerin müracaatlarmı karşılamak ve diğer yandan plasman 
seviyelerini düşürmemek için sıkıntıya düşmüşlerdi. Bankalan geçici güçlükten kurtarabilmek için Merkez Bankasının desteği sağlandı ve reeskont 
imkânları genişletildi. 1968 yılına girildiğinde mevduatın normal gelişme seyrine girdiği ve bankalanu Merkez Bankasından a ld ık ta fonlan iade et-
tikleri müşahede edilmişti. Bu suretle asm satınalma gücünün piyasalarda kalması ihtimali de önlenmiş oluyordu. 

Hükümetin Kıbns buhranı sırasında enerjik davranarak moneter alanda bir sarsıntıya meydan vermeyişin! burada belirtmeye değer bir olay say
maktayız. 
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1968 yanda tedavüldeki bantaıot miktarı artmış değildir. Buna rağmen toplam mevduatın % 20 civarında yıllık bir artış gösterdiği anlaşılmak-
tadır. İlk tahminlere göre para arzı geçen yıl % 12 civarında bir yükseliş kaydetmiştir. Emisyon miktarındaki bir genişleme olmadığına göre para 
arzmdaki bu yükselişin mevduat artışının etkisi ile meydana geldiği açık şekilde ortaya çomaktadır. 

Plânlı kalkınma devrinin geride bıraktığımız yıllan, ekonomik sistemimizin içinde ve dışmda kalan olayların hızla geliştiğini göstermektedir. 
Bu dönemde dış âlemdeki bunalımların da etkisi hudutlarımızın içine taşmıştır. Önümüzdeki yıllar daha da hızlı gelişmelere sahne olacağa benze
mektedir. Bu itibarla, para ve kredi politikasının aksıyan yönlerini düzeltmek ve seyyaliyet unsuruna önplânda bir yer vermek zorunluluğu vardır. 

Hükümet programında ifade edildiği şekilde Merkez Bankasının bankalar ile ilişkileri geliştirilmelidir. Anafinansman kuruluşu bugünkü du
rumuna göre daha ziyade kambiyo muameleleri kamu sektörünün ve destekleme alımlarının finansmanı ile yüklü tutulmuştur. Para politikasmda 
daha etkili olabilmesi için Merkez Bankasmı esas fonksiyonuna kavuşturacak yeni bir organizasyona ihtiyacı vardır. 

Bankalar Kanunundaki değişiklikler üzerindeki çalışmalar da uzun süre sürüncemede kalmıştır. Bu kanunun değişikliği getiren hükümleri, ser-
maye piyasasının ve nakit piyasasının ayrı düşen fonksiyonları ve birbiri ile olan bağlantıları gözetilerek kısa sürede tedvin olunmalıdır. 

Bankalar sisteminin içinde kalan veya dışına çıkan kredi muameleleri (Özellikle imalâtçı, toptancı ve perakendecilerin yekdiğerine ve müsteh
like açtığı krediler) daha objektif esaslara bağlanmalı, borçlanmanın maliyetini düşürmek için kaynak yaratıcı tedbirler araştırılmalıdır. Bu meyan-
da örneği diğer memleketlerde görülen çek istimalini düzenleyici müstakil bir kanun hazırlanarak gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde 
ödemelerin çekle yapılması itiyadı kazandırılmaya çalışılmalıdır. 

VI - KAMU İDARESİNDE REFORM : 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında, kamu idaresinde reform ihtiyacı muhtelif vesilelerle dile getirilmiştir. Yukarıda söz konusu 
edilen finansman problemi de bu konu üzerine süratle eğilmek gerektiğini teyidetmektedir. Burada, kamu idaresi reformunun iki önemli veçhe
si olan bütçe idaresi reformu ve Devlet personel reformu ihtiyacına kısaca temas etmek faydalı mütalâa edilmektedir. 

A) Bütçe reformu : 
Karma Bütçe Komisyonundaki müzakereler ve oylamalar esnasında üyeler, Hükümetten gelen bütçe tasarısı ile değişiklik ve ilâve teklifleri 

konusunda isabetli tercihler yapmalarına imkân verecek malûmatın yokluğunu ve bu noksanlığın aslında bütçe sistemimizden geldiğini ifade 
etmişlerdir. 

Gerçekten, halen Türkiye'de tatbik edilmekte olan bütçe istemi içinde ödeneklerle hizmetler arasında açık ve seçik bir irtibat kurulabilmiş 
değildir. Bütçedeki her hangi bir ödeneğin, hangi hizmetin ne ölçüde gerçekleştirilmesi için istendiği ve o hizmetin belirtilen ölçüde yüriitülebil-
mesi için gerçekten bu miktar ödeneğin zaruri olup olma^ğı çoğu zaman ortaya konamamaktadır. Bu durum, Hükümetçe teklif edilen bütçe 
tasarısı ve bunun üzerinde üyelerce yapılan değişiklik tekliflerinin isabetle değerlendirilmesini geniş ölçüde zorlaştırdığı gibi Hükümetçe bütçe 
tasarısının hazırlanmasında da aynı zorluklarla karşılaşıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Bütçe sistemini, daha isabetle karar vermeye ve daha müessir bir surette murakabeye imkân verecek yönde değiştirecek reform çalışmaları. 
nın hızla yürütülmesine lüzum vardır. Bu çakmalar, program - performans bütçe tekniğini memleketimizin şartlarına uydurmayı hedef ola
rak almak ve bütçeye şu vasıflan kazandırmalıdır. 
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1. Halen bütçemizde mevcut sınıflandırma şaması ödeneklerin hangi mal ve hizmetlerin (Personel hizmetleri, nakliye, demirbaş., v. b.) satuı-
alınmasında harcandığını gösterir. Bu husus belki hukuM murakabe bakımından kolaylık sağlar. Fakat hizmetler arasında tercihler yapmak ve 
hizmetlerin yürütülmesindeki müessiriydi murakabe etmek balonundan kâfi derecede imkân sağlamaz. Bu bakımdan her bakanlık ve daire büt
çe ödeneklerini bu maddelere göre değil, fakat bu maddelerin tahsis edildikleri nihai hizmetler demek olan program ve faaliyetlere göre tasnif 
etmelidir. Bu suretle bütçe ödeneği verilirken bunun tahsis edileceği hizmet ve hizmeti yürütmekten sorumlu olan makam sarih bir şekilde 
belli olacaktır. 

2. Bütçe dokümanı, her hizmet yani her program icm verilmiş olan ödeneklerle geçmiş yılda yapılmış işleri, öngörülmüş hedeflerle mu
kayeseli bir surette ve mümkün mertebe rakamlarla belirtmelidir. Bütçenin taallûk ettiği yıl için varılması öngörülen hedefler de yine müm
kün mertebe rakamlarla belirtilmelidir. Bu suretle bütçedeki ödeneğin hangi hizmetin ne ölçüde yürütülmesi için verildiği sarih olarak ortaya 
çıkacak ve gelecekte bu hedefe yanlamadığı takdirde sebeplerin ve sorumluları araştırlabilecekür. Daha genel bir ifade ile bir makama muay
yen bir ödenek, muayyen bir hizmetin ifası taahhüdü karşılığında verilecektir. Bütçe yılı geçtikten sonra yapılacak murakabede önceden Mttt 
edilmiş olan hedeflerin gerçekleşme nisbeti göz önüne alınacaktır. 

3. Bütçe dokumam, her programın ortalama 5 yıllık bir süre içindeki gelişme hedeflerini belirtmeli ve ayrılan cari harcama ve yatırım 
ödenekleri bu hedeflere' göre değerlendirilebilmelidir. Bu suretle bütçe ile yapılan harcamaların gelecekte icabettireceği masraflar önceden plân 
ve programa bağlanabilecektir. 

4. Bütçenin hazn-lanması safhasında, bütçe ile yürütülmesi öngörülen hizmetler hakkında maliyet - fayda tahlilleri ve müessiriyet analiz
leri yapılması ve bu araştırma neticelerinin bütçe ile birlikte Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması, bu organlar tarafından 
programlar arasında yapılması icabeden tercihlere ışık tutacaktır. Diğer bir ifade ile, mevcut bütçe imkânları ile hangi hizmetin ne zaman ve ne 
cesamette yürütülmesinin memleketin ekonomik ve sosyal durumuna daha yararlı olacağı hususunda karar vermek durumunda olan merkezî 
organlar bu tahlillerden faydalanabileceklerdir. 

B) Personel reformu : 
Kamu idaresi reformunun en önemli veçhelerinden birisi de personel reformuna taallûk etmektedir. 
Gerçekten, halihazırda kamu hizmeti gören kimseler çok çeşitli statülere tabi bulunmaktadırlar. Bu statüler şöyle sıralanabilir : 
1 . - Maaşlı memurlar, 
2. - Ücretli memurlar, 
3. - Geçici hizmetliler, 
4. - Bütçeye bağlı (S) cetveli ile (N) cetveline ait kadrolar (hayrat hademesi ve okul pansiyonlarının ücretli memurları) 
5. - Sözleşmeli personel, 
6.-Yevmiyeli "istihdam, 
a) Muayyen ve muvakkat hizmetlerde çalışan teknik personel, 
b) işçi statüsündeki yevmiyeli personel, 
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7. - Döner sermayelerin veya bâzı fonların idaresii.de çalıştırılan personel. 
Kamu hizmeti görenlerin bu çeşitli statülere tabi olması yeni değildir. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarının şartlan, devlet per

sonelinin ücret rejimini ve hayat pahalılığını takibedemez, hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak bâzı personel grupları için ücret yükselmesini 
sağlıyan çeşitli kanunlar çıkarılmış ve hattâ bâzı personel için yönetmeliklerle ücret ayarlaması yoluna gidilmiştir, öte yandan teknik gelişme
ler, iktisadi ve sosyal ilerlemeler, yeni idari kuruluş tiplerini zorunlu talmış veya eski kuruluşları zamanın şartlarına uydurmayı gerektirmiş. 
tir. Fakat ücret rejimi ve teşkilât kanunları bu gelişmeye ayak uyduramamıştır. Yerleşmiş ücret rejiminin temelleri türlü yollardan zorlanmış 
veya açıkça rejimin dışına çıkılmıştır, 

Devlet memuru maaşlarının iktisadi konjonktüre göre ayarlanması gayretlerinin doğurduğu sonuçlar bu kadarla da kalmamış, çeşitli kanun
larla çeşitli tazminat, ders saati ücreti, ek görev kadroları ihdas edilerek memura fazla ödeme yapma imkânları sağlanmıştır. Nitekim halen 
muhtelif kanunlara göre maaş ve ücretlere ek olarak ödenen tazminat ve tazminat mahiyetindeki istihkaklar hemen hemen 50 çeşidi bulmak
tadır. 

Kamu hizmeti gören personelin bu kadar çeşitli ve dağınık statülere tabi olması, bir yandan bunlar amanda adaletsizlikler yaratarak çalış
ma şevkini kırmakta, diğer yandan kabiliyetli ve bilgili elemanların kamu hizmetlerinde istihdam edilmesi imkânlarını azaltmaktadır. Netice
de kamu hizmetlerinin icrasındaki müessiriyet ve verim geniş ölçüde düşmekte, Devlet hizmetlerinin birim maliyeti yükselmektedir. Bu bakım-
dan, kamu hizmeti gören personelin daha âdil bir ücret düzenine kavuşturulması ve kamu hizmetlerinin icrasında müessiriyet ve verimin artı
rılması suretiyle tasarruf sağlanması zarureti, personel rejimimizin biran evvel ele alınması gereken bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. 

VII - TEMENNİLER : 

Çeşitli daire ve bakanlıkta™ bütçelerinin incelenmesi sonunda tanzim olunan raporlarda teklif ve temenniler zifcrolunmustur. Eaportörlerimi-
zin çalışmalarını gösteren bu belgelere Bütçe kanunu tasarısı içinde yer verilerek, Meclislere sunulmuştur. Bu sebeple bu yıl/sözü edilen teklif ve 
temennilerin bir defa da bu raporda tekrarlanması usulünden sarfınazar edilmiş ve yalnız Komisyona verilip kabul edilen temenni önergelerinde 
yazılı mevzular aşağıya a t a n a n a yetinilmiştir; 

1. AnkaraVia foir Adliye Sarayına ihtiyaç vandır. Özel idareye aidolan şimdiki binanın bu idare tarafından satılmak istendiği anlaşılmaktadır. 
Ankara Adliyesinin kira ile oturacağı binalara çıkmasını önlemek için Adalet Bakanlığı Bütçesimin 32.100 (Kamulaştırma ve ' satmalıma bedeli) 
maddesine bir başlangıç olarak 1 000 000 lira ödenek konulmasının sağlanması; 

2. Tarım Satış Kooperatifleri ve sair kooperatiflerin projelerinin hazırlanmasında, Ticaret Bakanlığı içinde 10195 saydı Kararname hükümleri daire-
sinde t e k i * etaaln çalıştırma imkânlarının temin olunması; 

3. TRT yatanlarının finansmanı konusunda Komisyonumuzda teferruatlı müzakereler cereyan etmiştir. Bu konuyu Hükümet yetkilileriyle, 
TRT yellilerinin incelüyerek neticeye bağlamaları, 

Temenniye değer görülmüştür. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

http://idaresii.de
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E k : 2 

Çelik blok (1) 
Ham demir (1) 
Çimento (1) 
Kâğıt (2) 
Şeker (1) 
Bakır (2) 
Suni guhte 
Şişe ve cam eşya (3) 
Yünlü dokuma (2) 1 000 
Pamuklu dokuma (2) 1 000 
Elektrik (2) Mll. KWS. 

(1) Resmî ve özel sektör 
(2) Resmî sektör 
(3) Özel sektör 

m. 
m. 

1963 

331 
211 

2 685 
94 

431 
25 
332 

* 22 
4 447 

160 563 
3 833 

İstihsal 
(1 000 tdfe) 

1964 

661 
2& 
312 
34 

4 466 
170 717 
3 309 

1965 

405 500 
293 581 

2 937 3 239 
99 98 

600 
26 
376 
35 

4 437 
180 747 
4 780 

1966 
736~ 
842 

3 859 
106 
601 
26 
380 
35 

4 492 
187 434 
5 837 

1967 

m 
991 

4 278 
119 
724 
25 
360 
47 

5 154 
188 705 
6 057 

Ocak 
1967 

849 
707 

3 545 
90 
416 
20 
290 
40 

4 185 
154 632 
4 886 

Ekim 
1968 

904 
745 

4 019 
96 
448 
19 
325 

4 969 
171 116 
5 586 
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Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Çanakkale 
Sö:z hakkım mahfuzdur. 

§.İnan 

istanbul 
Muhalifim. 

8. Aren 

Kayseri 
F. Koksal 

Niğde 
H. Özalp 

Samsun 
A. F. Alisan 

Trabzon 
E. Dikmm 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

BalıkeMr 
C. İnhaya 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
H. Berkol 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Muhalefet şerhi eklidir. 

Samsun 
K. Evliyaoğlu 

Imızada bulunamadı. 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun §-

Kâtip 
Ordu 

PehUvanoğlu 

Balıkesir Balıkesir 
Söz hakkim mahfuzdur. Muhalefet şerhi eklidir. 

F. Islîmyeli 8. Koç 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Ordu 
Söz hakkim mahfuzdur. 

Ş. Koksal 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. İşgüzar 

Trabzon 
Muhalifim. 

A. R. Uzuner 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Manisa 
ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

S ™ 
Muhalifim. 

M. K. Palaoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Ankara 
0. Eren 

Bolu 
Muhalifim 
K. Demir 

Giresun 
Muhalifim. 
K. Bosuter 

İzmir 
/. Gür, rsan 

Muğla 
Muhalefet şerhi eklidir 

T. Şahm 

Sakarya 
E. Alacan 

İmzada bulunama'dı 

Tabiî Üye 
GeMr B u b i n e muhac im 
Sö>z hakkım mahfuzdur. 

8. Karaman 

Uşak 
0. Dengiz 

Ankara 
Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Üner 

Gümüşane 
8. Ö. San 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Niğde 
K. Baykan 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. §. Ağanoğlu 

Van 
Muhalefet şerhi eklidir. 

F. Melen 

Yozgat 
/. YeşüyuH 
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MUHALEFET ŞERHİ 

1. Bütçe ve plân ve program ananda mutabakatazhk vardır. 

2. Bütçenin tanziminde; 
• ) Tasarruf zihniyeti hâkim kıhnmamıştır, 
0) Samimiyet U M » riayet otamakta, 
c) Harcamalarda plânm tesbit ettiği hudutlar içerisinde kalınnumuştır, 
d) (Mirlerin tahmininde aşırı bir zorlama varto. 
3. Bütçe denk değildir. Açık, bu yıl tehlikeli Ur seviyeye utamştır. Ayrıca Hazinenin açığı ödemelerin muntazam yapılmasın, önliyecek bir 

seviyededir. Bütçe, Hazine açüdarını zararsız bir seviyede tutacak' hiçbir tedbir getirmemiş, aksine Hazinenin müşkülâtını daha da artıracak du-
rumdadır. 

4. Bütçe açığmı azaltmak için alınan vergi tedbirleriyle mutabık olmak mümkün değildir. 

5. Adalet Partisi ktUanmn uygulama politikasiyle beraber olmadığımız hususlar çoktur. 
Arz ettiğimiz bu sebeplerle muhalifiz. 

Van Muğla Niğde Balıkesir 
Ferid Melen Turan Şahin Ruhi Soyer Süreyya Koç 



1969 yılı genel bütçelerinin Hükümet teklifi ile Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

(A/l) Cetveli (A/2) Cetveli (A/3) Cetveli Toplam 

Daireler 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay ' 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama 'Teşkilâtı . 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri B a j a n l ı ğ ı 
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 
Sağbk 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 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

14 694 957 
61 004 740 
4 401 603 
20 019 124 
2 848 850 

115 047 214 
14 940 024 
14 331 459 
20 646 458 
193 586 761 
101 100 000 
435 050 053 

4 299 968 009 
135 578 215 
384 583 165 
496 760 916 
142 793 944 
803 639 603 

2 460 635 035 
22 775 847 
38 385 805 
860 167 666 
50 468 851 
481 436 188 
37 772 886 
14 038 125 
18 692 531 
14 970 459 
44 278 749 
40 240 238 
46 886 418 

Komisyonca 
kabul edüen 

Lira 

14 589 897 
59 520 178 
4 401 603 
19 847 933 
2 834 350 

113 011 804 
14 749 324 
14 274 135 
20 332 508 
194 484 810 
99 981 986 
431 018 723 

4 177 790 712 
134 807 769 
380 421 974 
484 490 316 
139 151 002 
728 740 128 

2 443 796 871 
22 718 092 
37 799 548 
847 769 070 
50 208 336 
472 252 154 
41 076 388 
13 835 500 
18 495 738 
14 910 180 
42 775 311 
40 455 539 
46 244 155 

Hükümetçe 
teklif edüen 

Lira 

150 002 
3 075 641 
287 300 

5 000 001 

42 074 000 
50 000 000 

4 000 OM 

43 500 OoT 
1 200 000 
92 882 008 
1 800 000 
22 000 000 
7 315 000 
3 915 000 
15 000 000 
566 794 000 
998 139 085 

82 560 oVo 
11 027 000 
449 662 000 
6 949 000 
2 400 000 
1 115 000 

246 383 000 
6 200 001 

186 694 000 
8 000 000 

Komisyonca 
kabul edüen 

Lira 

150 002 
3 115 640 
287 300 

5 000 001 

41 024 OM 
50 000 000 

4 000 OOo" 
85 000 

42 370 001 
1 200 000 
92 882 008 
1 800 000 
20 505 000 
2 591 000 
2 615 000 
1 000 000 

184 085 000 
1 552 653 089 

34 600 000 
4 696 000 

416 827 001 
3 159 000 
2 210 000 
1 115 000 

248 383 000 
6 200 001 

186 094 000 
8 000 000 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

315 890 
1 883 671 

40 000 
155 000 
17 538 

21 291 755 
30 027 001 

110 051 
189 589 
191 000 
200 000 

1 329 161 
90 992 001 
119 497 151 
2 035 032 
6 356 000 
53 048 004 

10 878 349 578 
46 097 894 
22 135 504 
1 407 197 
28 755 805 

997 000 
61 184 162 
1 742 922 
616 000 

16 927 319 
2 330 100 
10 975 002 
55 067 501 
12 242 505 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

315 890 
1 883 671 

40 000 
140 000 
17 538 

21 291 755 
30 027 001 

100 051 
189 589 
191 000 
200 000 

1 329 161 
90 992 001 
119 497 151 
2 035 032 
6 356'000 
42 048 004 

11 055 483 949 
52 162 894 
35 635 505 
1 407 197 
29 755 805 

997 000 
61 934 162 
1 742 922 
616 000 

16 927 319 
2 330 100 
10 975 002 
55 067 501 
12 242 505 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

15 160 849 
65 964 052 
4 728 903 
25 174 125 
2 866 388 

178 412 969 
94 967 025 
14 441 510 
24 836 047 
193 777 761 
144 800 001 
437 579 214 

4 483 842 018 
256 875 366 
408 618 197 
510 431 916 
199 756 948 

11 696 989 181 
3 073 526 929 
1 043 050 436 

39 793 002 
971 483 471 
62 492 851 
992 282 350 
46 464 808 
17 054 125 
36 734 850 
263 683 559 
61 453 752 
282 001 739 
67 128 923 

Komisyonca 
kabul edüen 

Lira 

15 055 789 
64 519 489 
4 728 903 
24 987 934 
2 851 888 

175 327 559 
94 776 325 
14 374 186 
24 522 097 
194 760 810 
142 551 987 
433 547 884 

4 361 664 721 
256 104 920 
402 962 006 
493 437 316 
183 814 006 

11 785 224 077 
2 680 044 765 
1 611 006 686 

39 206 745 
912 124 875 
55 901 336 
951 013 317 
45 978 310 
16 661 500 
36 538 057 
265 623 280 
59 950 314 
281 617 040 
66 486 660 

Toplam 11 391 743 893 11 126 786 034 2 858 122 039 2 916 647 043 11 466 507 333 11 653 931 705 25 716 373 265 25 697 364 782 



1969 yılı Katma Bütçelerinin Hükümet teklifi ile Bütçe Karma Komisyonunoa kabul edilen d e ğ i ş i k l e ait cetvel 

(A/l) Cetveli 

Daireler 

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 Bakanl ığ ı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

31 534 580 
30 000 000 

31 094 580 
30 000 000 
111 561 826 112 942 196 
79 103 311 82 503 311 
125 412 051 125 952 051 
53 821 306 53 861 306 
58 592 281 58 738 280 
450 000 254 470 000 254 
60 099 663 60 099 663 
5 155 291 5 155 291 
76 790 942 76 790 942 
109 999 385 109 999 385 
10 468 324 10 468 324 
49 946 084 49 946 084 
2 718 508 2 718 508 

(A/2) Cetveli 

Hükümetçe Komisyonca 
teklif edilen kabul edilen 

Lira Lira 

(A/3) Cetveli 

27 890 000 
40 O00 000 
44 870 000 
92 440 000 
71 855 000 
22 734 000 
65 008 007 
156 850 000 
065 975 000 

650 000 
117 968 000 
66 065 000 

55 000 
18 000 000 

-

30 940 000 
40 000 003 
46 863 000 
92 440 000 
72 455 000 
22 734 000 
65 508 007 
268 850 000 
120 975 000 

650 000 
121 568 000 
66 065 000 
55 000 000 
18 500 000 

-

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

8 730 885 
14 647 220 
10 600 388 
27 706 000 
15 944 208 
3 781 129 
2 688 222 

150 464 994 
401 618 131 

638 655 
10 720 867 
4 062 194 
287 899 

1 097 970 
51369 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 730 885 
14 647 220 
11 350 388 
27 706 000 
23 769 200 
10 331 129 
2 688 222 

150 464 994 
426 618 133 

638 655 
13 727 467 
4 062 194 
287 899 

1 097 970 
•51 369 

Toplam 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

67 715 465 ~~ 
84 647 220 
167 032 214 
199 249 311-
213 211 259 
80 336 435 
126 288 510 , 

1 757 315 248 1 
2 527 692 794 2 

6 443 946 
205 479 809 
180 126 577 
65 756 223 
69 044 054 
2 769 887 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

73 205 465 
84 647 223 
171 155 584 
202 649 311 
222 176 260 
86 926 435 
126 934 509 
889 315 548 
607 692 795 
6 443 946 

212 086 409 
180 126 579 
65 756 223 
69 544 054 
2 769 877 

T o p t a 1 254 763 806 1 280 710 175 3 845 305 007 4 022 548 010 653 040 131 698 171 733 5 753 108 944 6 001 429 918 

1969 yılı Katma Bütçelere Karma Bütçe Komisyonunca Hazine yardımına, geçen yıldan devreden 
müride ve kendi gelirine yapılan ilâveler 

Daireler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ıB-eden Terbiyesi Genel !Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 

Toplam 

Hazineye Geçen yüdan 
yapüan ilâve devreden nakide 

Lira Lira 

' 440 000 

2 000 000 

6 000 OM 

5 050 000 

2 123 370 
3 400 000 
2 965 001 
6 590 000 
505 999 

120 500 000 
80 000 001 

5 000 000 

-

221 134 371 13 440 000 

Kendi gelirine 
Lira 

C) 

140 000 
6 500 000 

6 606 6—0 
500 000 

Toplam 
Lira 

5 490 000 

4 123 3TO 
3 400 000 
8 965 001 
6 590 000 
645 999 

132 000 000 
80 000 001 
6 606 600 
500 000 

13 746 600 248 320 971 

(*) Karma Bütçe Komisyonunca, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüyü Bütçesine yapılan 3 liralık 
ödenek ilâvesi, mezkûr Genel Müdürlük gelir bütçesi gider bütçesinden fazla olduğundan, bu mik
tar ilâve cetvelde nazara aUnmmmşhr. 



Genel 
Katma bütçeler 

Toplam 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe 

1969 yılı bütçelerine ait Hükümet tasarısı ile Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen ödenekleri gösterir cetvel 

(A/ l ) (A/2) (A/3) Toplam 

Bütçe Karma 
Komisyonunca 

Hükümet teklifi kabul edilen 
Lira Lira 

Fark 
Lira 

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 edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

11 391 743 893 11 126 786 035 - 264 957 859 
1 254 763 806 1 280 710 175 + 25 946 369 

2 858 122 039 2 916 647 043 + 58 525 004 11 466 507 333 11 653 931 705 + 187 424 372 
3 845 305 007 4 022 548 010 + 177 243 003 653 040 131 698 171 733 + 45 131 602 

25 716 373 265 25 697 364 782 - 19 008 483 
5 753 108 944 6 001 429 918 + 248 320 974 

12 646 507 699 12 407 496 209 - 239 011 490 6 703 427 046 6 939 195 053 235 768 007 12 119 547 464 12 352 103 438 
- - 4 807 557 321 - 5 028 691692 

12 646 507 699 12 407 496 209 - 239 011 490 6 703 427 046 6 939 195 053 235 768 007 7 311 990 143 7 323 411 746 

232 555 974 
221134 371 

31 469 482 209 31 698 794 700 + 229 312 491 
- 4 807 557 321 - 5 028 691692 - 221134 371 

11 421 603 26 661 924 888 26 670 103 008 8 178 120 

Daireler 

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 

Toplam 

Daireler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel M ü d ü r l ü k 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

(A/l) 

Katma bütçelerde yapılan değişiklikler 

(A/2) 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

440 000 

25 996 369 

Hazine yardımı 

32 046 980 
15 000 000 
162 105 583 
197 749 311 
200 776 259 
78 856 433 
120 049 508 

1 368 565 246 
450 000 000 

2 299 723 443 
1 

55 000 000 
46 564 052 
2 254 876 

-

1 380 370 
3 400 000 -
590 000 50 000 
40 000 
145 999 

20 000 000 -
-

50 000 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

3 050 000 
3 

1 993 000 

600 000 

500 000 
112 000 000 
55 000 000 

3 600 000 

500 000 

177 243 003 

-

(A/3) 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

2 000 000 

750 000 

7 825 001 
6 550 000 

-
25 000 001 

3 006 000 

-

45 131 602 

Hazine yardımı 

Kendi gelirinden 

Toplam 

Düşülen 
Lira 

5 490 000 
3 

4 123 370 
3 400 000 
9 015 001 
6 590 000 
645 999 

132 000 000 
80 000 001 

6 606 600 

500 000 

248 370 974 
50 000 

248 320 974 
- 221 134 371 

27 186 603 

Eklenen 
Lira 

-

50 000 

50 000 

— 



Genel Bütçede yapılan değişilikler 

(A/ l ) 

Daireler 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay ' 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devli: 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 
Malive 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 Bakanlıâı 
Çalışma Bakanl ığa 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Eklenen 
Lira 

15 000 

750 000 
-

10 000 

1 280 000 

2 226 280 
848 792 
398 601 

8 550 000 
225 000 
200 000 

4 589 540 
148 000 

3 971 65XÎ 

50 000 
155 000 

600 000 

24 017 863 

Düşülen 

Evvelce 
indirilen 

Lira 

848 792 

3 000 000 

225 000 
70 000 000 

74 073 792 

<% 5 
indirilen 

Lira 

105 060 
635 770 

186 191 
14 500 

2 785 410 
190 700 
67 324 
313 950 
381 950 

1 118 014 
6 257 610 

120 026 089 
1 169 047 
4 161 191 
12 270 600 
3 417 942 
4 899 475 
25 388 164 

282 755 
786 258 

16 988 136 
408 515 

9 184 034 
668 148 
202 625 
246 793 
215 279 

1 503 438 
384 699 
642 263 

214 901 930 

Düşülen 
Toplamı 
Lira 

105 060 
1 484 562 

186 191 
14 500 

2 785 410 
190 700 
67 324 
313 950 
381 950 

1 118 014 
6 257 610 

123 026 089 
1 169 047 
4 161 191 
12 270 600 
3 642 942 
74 899 475 
25 388 164 

282 755 
786 258 

16 988 136 
408 515 

9 184 034 
668 148 
202 625 
246 793 
215 279 

1 503 438 
384 699 
642 263 

288 975 722 

(A/2) 

Eklenen Düşülen 
Lira Lira 

39 999 

85 000 

500 000 

1 000 000 
52 700 000 
554 514 004 

400 

2 000 

001 

000 

1050 
-
000 

.1 130 000 
500 000 

1 495 000 
4 724 000 
300 000 
000 000 

435 409 — 
15 

000 

47 960 000 
6 331 000 
33 235 000 
3 790 000 
190 000 

600 000 

611 239 004 552 714 000 

(A/3) 

Eklenen 
Lira 

, 

252 134 371 
6 065 000 
13 500 001 

1000 

750 

000 

000 

273 449 372 

Düşülen 
Lira 

15 

10 

000 

000 

11 000 000 
75 000 000 

, 

86 025 000 

(Toplam) 

Eklenen 
Lira 

39 999 

15 000 

750 00^ 

10 000 

1 365 000~ 

2 726 280 
848 792 
398 601 

253 134 371 
67 3ır 000 
568 239 005 

200 000 
5 589 540 
148 000 

1 150 001 
3 971 650 

50 000 
2 155 000 

-
600 000 

. 

908 706 239 
- 927 714 722 

- 19 008 483 

Düşülen 
Lira 

105 060 
1 484 562 

201 191 
14 500 

3 835 410 
190 700 
77 324 
313 950 
381 950 

2 248 014 
6 757 610 

123 026 089 
1 169 047 
5 656 191 
16 994 600 
15 942 942 
164 899 475 
460 797 164 

282 755 
786 258 

64 948 136 
6 739 515 

42 419 034 
4 458 148 
392 625 
246 793 
215 279 

1 503 438 
984 699 
642 263 

927 714 722 

. 

— 



Toplan* 8 CUMHURİYET SENATosu S. Sayış, | 1 6 2 

1969 y,h Bütçe kanunu tasansı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/567) 

T. C. 
Başbakanıık 30 . 11 . 1968 

Kanunlnr ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-796/8755 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakannğınca Hazu-lanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurutanca 
30 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1969 yılı bütçe kanunu tasamı» ve gerekçesi ile eki cet. 
veller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasmı rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Ba#*an 



1. - DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER 

A - G e n e l ekonomik gelişmeler: 

1. - Milletlerarası ekonomik ortam : 

1. 1 - 1967 yılında dünya ekonomisi elverişsiz şartlar içinde meydana çıkan ve halli cdddî güçlükler arz eden meselelerle k a m karşıya kal
mıştır. Bu güdükler milletlerarası moneter ilişkiler- ve konular etrafımda toplanmaktadır. Buna mukabil aynı yıl konjonktüre yeniden hız ver-
nıek çabalarında bir dereceye kadar başarılı bir yıl olmuştur. 

Sanayi memleketi erinim ifefeat politikaların m bir , sonucu olarak 1966 yılında tedrici bir yavaşlama dönemine girmiş bulunan dünya kon
jonktürü, yıl sonlarına,doğru en düşük seviyesine erişmiş, 1967 yılı ortalarında yeniden canlanma eğilimleri göstermeye basliamıs ve 1968 yılı 
içinde genişlemesine devam etmiştir. 

Bu dalgalanmalar sebebiyle sanayi memleketi er anin toplam gayrisâfi iç hâsılaları artış hızı 1968 denesinde önemli öncüde gerilemiş ve bu olum
suz gelişme dünya ticaretini de etkilemiştir. 1960 ilâ 1966 yılları anasında bahsi geçen memleketlerin toplam yıllık ic hâsıla artısı ortalamasının 
takriben % 5 olmasına karşılık 1967 yılında bu nisbet [takriben % 2,5 e düşmüştür. Buna ımıvazi olarak dünya tareti, 1967 yılından öncöki aıltı 
senellik devrede ortalama yılda % 8 i aşan gelişmeler sağlarken geçen yıl bu oran % 5 e .kadar gerilemiştir. Dünya ticaretinin artış seyrindeki 
bu yavaşlama 'gelişme halindeki ü lkemin Hıracat gelirlerinde mühim azalmalara sebebolmuşve bu arada hammadde ihracat fiyatlarının ge
rilemesine karşılık mamul maddeler ihracat fiyatları seviyesini ımuhafaza etmiştir. 

1. 2 - S t e r l l i n i n 1967 yılı Kasım ayındaki devalüasyonu ve dolar hakkında uyanan şüpheler özel sektör tarafından büyük ölcüide altın 
mubayaalarına girişilmesine yol açmıştır. Bu durum Amerika Birleşik Devletlerinin altın stoklarının 1967 yılının son ayları ile mütaakıp yılın 
ilik aylarında önemli ölçüde azalmasına sebebiyet vermiştir. 1968 yılmm Mart ayında altm birliğine dâhil memleketlerin ilgili mercileri 
biri Merkez Bankaları arası muameleler fcin eski rayiç yani bir ons altın 35 dolar, diğeri ide serbest piyasa rayici olmak üzere iki fiyat .esasını 
kabul etmişlerdir-. 

1. 3 - S a n a y i memleketlerinde ve özellikle Batı Avrupa'da bütünlesmie hareketine muvazi olarak son yıllarda ekonominin çeşitli sektörlerin 
de derin yapısal oluşlar yer almaya başlamıştır. M'odem teknolojik şartların zaruri kıldığı bu yapısal oluşlar daha büyük üretim'ünite
lerine dor>ru süratle temerküz hareketlerine sebebiyet vermektedir. Milletlerarası ticari mübadelelerdeki .şiddetli rekabet şartları bu temerküz 
hareketinin başlıca âmilidir. Gelişen şartlara uyakilmek için kitlevi istihsal, üretimi rasyoneli eştirme imalât ve pazarlama safhalarında uygulanan 
metotları ıslah ederek randımanı artırma, bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler de milletlerarası alanda en ileri sanayi kollarında ortak teşebbüslere girişilmesine yol açmıştır. Ortalk Pazarın kurulusu 
ile birlikte üye memleketlerde daha büyük iktisadi ünitelere doğru tedrici fakat muntazam bir-gelişme olmuştur. Bu gelişme, tarım sektörünü 
de (kapsamış bulunmaktadır. Ortak Pazar dâhilinde «Avrupa Şirketi» projesi üzerindeki çalışmalar- ileride kurulacak pa^ar çapındaki eko
nomik ünitelerin hulkuikî çerçevesini hazırlamaktadır. İngiliz ekonomisi de bünyesini yeniden sekıilierdirme cabası içindedir. Bu memlekette 
1968 yılının ilk altı ayında, >bir araya getirilen teşebbüslerin aktifieni toplamı vaklaşık olarak 4,5 milyar dolara ulaşmaktadır. 

İktisadi teşebfeüslerdeki temerküz hareketleri bu alanda Devlet müdahaleleri Ve işbirliği anlamına ve uygulamalarına yeni bir nitelik ve ölçü ge
tirmiştir. 
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1. 4 - Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin ortaya çıkardığı önemli problemlerin millî poli tikaları açısından değerlendirilmesi, bu alandaki 
gayretlerin -birleştirilmesi .' için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği hususu son yıllarda üzerinde en çok durulan konular haline gelmişlerdir. Gerek 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, gerekse İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı bu konu üzerine dikkatle eğilmişlerdir. Birleşik Amerika ile Batı -
Avrupa memleketleri arasındaki teknolojik açık, özellikle araştırma've geliştirmeye ayrılan kaynaklar, vasıflı işgücü yetiştirilmesi, ilimde ve teknikte 
elde edilen buluşların sanayie uygulanması gibi alanlarda hissedilmektedir. Batı - Avrupa'nın bu nispî geriliğinin gelişme hızı üzerinde bugün için 
olumsuz bir etkisi görülmemektedir. Buna karşılık bu farklılık, bâzı temel sanayi sektörlerinin vabancı firmaların hâkimiyeti altına girmesi, bi
lim adamları ve teknisyenlerin en ileri teknolojiye sahip ülkeye göç etmesi, milletlerarası iktisadi 'ilişkilerde teknolojik imkânları sınırlı teşebbüslerin 
elverişsiz rekabet şartları içinde kalması gibi sonuçlar vermektedir. Birleşik Amerika'ya, nazaran Avrupa ülkelerinin teknoloji araştırmalarına ayrı
lan kaynakların sınırlı oluşu, bu alandaki gayretlerin birleştirilmesi zaruretini ortaya çıkarmaktadır. 

1. 5 - D ü n y a gıda maddeleri üretimi iki yıl arka arkaya gerileme gösterdikten sonra 1967 yılında % 3 oranında bir artış kaydetmiştir. Top
lam tarımsal ' üretimi artışı da yaklaşık olarak bu nisbeti bulmuştur. Özellikle üretimleri son yıllarda daha çok gerileyen gelişme halindeki ülkelerde 
bu artış, diğerlerine nazaran daha yüksek olmuştur. Gıda maddeleri üretimindeki hu artışın başlıca nedeni uygun bava şartlandır. Bununla be
raber randımanı artırıcı tedibirlerin de hu sonucuni alınmasında etkili olduğu görülmektedir. Kalkman ülkelerde yüksek randımanlı bâzı tohum tür
lerinin kullanılması, daha modern tarım usullerini uygulama çabaları, istikbaldeki gıda maddeleri istihsalinin M y a c a yeterliği açısından iki yıl 
öncesine nazaran daha iyimser görüşlerin yer almasına sebebolmustur. Bununla beraber 1957 - 1967 yıllarında bu ülkelerin nüfus artışları gıda 
maddeleri istihsali artışına vafem bir seviyede seyretmiş, diğer taraftan toplam gıda maddeleri talebi yılda takriben % 4 oranında «r tmkı r . Gı
da maddeleri ithalatındaki "artışın temel nedeni buradadır. 

1. 6 - Son yıllarda OECD memleketleriyle Doğu Bloku memleketleri arasındaki ticarette maydana gelmiş olan hızlanmada 1967 yılında 
nispî bir yavaşlama olmuştur. Bununla beraber Ortak Pazar memleketlerinden Sovyetler Birliğine olan ihracatın geçen yıl zarfında önemli artış
lar kaydettiği görülmektedir. 

2 - flanpi ,memlefeetlerinddki gelişmeler : 
a,) lür!e|tim ve teiep : 
1. 7 - Üretim : 1967 yılının ilk yarısında ileri sanayi .memleketlerinde iktisadi faaliyette genellikle göze çarpan vavaslama, yılın ikinci ya

rısında yerini tedricî bir' canlanma eğilimine bırakmışta. Bu gelişme temyülü 1968 yılının ilk altı ayında seyrini hızlandırmak suretiyle devam 
etmiştir. 

1967 yılında OECD Teşkilât üye memleketlerinin toplam sınai üretimi artışı hızı % 2,4 e kadar gerilemiştir. Gerileme hareketi Amerika Birleşik 
Devletleri ile Federal Almanya ve İngiltere'de bariz bir hal almıştır. 

Buna karşılık Japonya ve İtalya'da "sınai üretim temposu daha önceki yılın hamlesini devam ettirmiştir. 
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T a b l o - 1 . 1 

Bir yıl evveline 
göre % olarak 

değişmeleı 
Memleketler 1966 " 1967 

A m e r İ ^ E ^ ^ 
Batı Almanya ^ 
Birleşik Kırallık 
Fransa 
ttalya 
Japonya 
Kanada 
Holânda 
Belçika 

Yukarıda belirtildiği gibi 1967 yılının ikinci yarısında baslıyan yükselme temayülü 1968 yılının ilk yasında OECD memleketleri toplam üretiminin 
takriben % 5,5 bir artış kaydetmesine imkân vermiştir. (Tab lo : ! , 3) 

+• 
+. 
+ 
+ 
+ 
+. 
+ 
+ 
+ 

9 f 
1.5 -
1.2 -
6.7 + 

11.6 + 
11.9 + 
.7.9 + 
6.1 + 
1.5 + 

1 
2.7 
0.9 
2.4 
8.5 

19.1 
2.7 
4.9 
0.9 



- 7 -

T a b l o - 1 . 2 

SINAİ ÜRETİM 

(Mevsimlik değişmeler, düzeltilmiş olarak) 

1967 
1963 = 100 

1968 

Amerika Birleşik Devletleri 
Federal Almanya 
Birleşik Kırallık 
Fransa 
İtalya 
Jopanya 
Kanada 
Holânda 
Belçika 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma- Teşkilâtı Toplam 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Toplam 

1nci 2nci 3 ncü 4 ncü 1 nci 2 nci 
Üç ay Üç ay Üç ay Üç ay Üç ay Üç ay 

126 
111 
110 
119 
127 
151 
129 
126 
116 
124 
117 

125 
110 
110 
118 
128 
157 
130 
127 
118 
124 
117 

127 
114 
110 
120 
125 
16f 
132 
130 
116 
126 
118 

128 
120 
113 
123 
131 
174 
134 
135 
117 
128 
123 

130 
119 
115 
125 
133 
177 
133 
139 
120 
130 
124 

132 
127 
.115 

136 
187 

141 
125 
131 

Kaynak : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşküâh : 
Başlıca ekonomik göstergeler 1968 yüı EylM ayı : 

1967 yılında sanayi memleketleri gayrisâfi millî hâsılaları ekli I - II sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

1. 8- Talep : 1967 yılında Kıta Avrupasmda başlıca memleketlerin gayrisâfi millî hâsılaJarındaki reel artış, 1965 vılınm % 4,5, 1966 yılının 
% 3,7 oranlarına karşılık % 2,9 a gerilemiştir. ToplaırT talep içinde en büvük gerilemenin özel sektör teşebbüslerinin tesis ve teçhizat vatırımlarmda 
meydana geldiği görülmektedir. Sabit sermave yatırımlarındaki gerilemeye"muvazi olarak tüketim harcamalarının artış hızında aynı ölçüde olmamakla 
beraber, daralmalar meydana gelmiştir. Dı / ta lep hacmında ise buna benzer azalmalar olmasına rağmen bunun nisbeti 'ithalâttaki azalma nisbetinin 
gerisinde kalmıştır. 1967 yılının bariz eğilimi olan bu talep gerilemesi birkaç istisna dışma (özellikle Japonya) bütün sanayi memleketlerinde müşa
hede edilmiştir. 
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1967 yılının ikinci yarısında beliren canlanma eğilimi 1968 ynı başlarında daha da kuvvetlenmiştir. Bu memleketlerin iç talebinde meydana 
gelmiş olan süratli geneleme üretimdeki hamleye sürekli bir destek sağlamdır. Amerike Birleşik Devletleri ile İngiltere'de iç talep unsurlar, için
de en çok artış istihlâk harcamalarında görülür. Birleşik Amerika'da harcamalar ile sabit sermaye yatırımlarında da önemli artışlar olmuştur. İn
giltere'de meydana gelen ferdî tüketim şeklindeki iç talep artışından daha ziyade stoklar ve ithalât artışı sebebiyle dış ödemeler dengesi etkilen
miş, üretim üzerindeki inikası ise cüz'i kalmıştır. Batı Almanya'da bu devre zarfında bilhassa sabit sermaye yatırımlarında önemli artışlar kayde
dilmiş, istihlâk harcamalarındaki artış ise mutedil kalmıştır. T ü n ortalarına doğru da stoklarda önemli artışlar olmuş, esasen kuvvetli olan dış 
talep de 1968 yılının ilk aylarında önemli gelişmeler göstermiştir. Amerike ve Federal Almanya Konjonktüründe meydana gelen genişlemenin zin
cirleme etkisinden geniş ölçüde yaralanan Fransız ekonomisinde 1968 yılının Mayıs ayında meydana gelen sosyal hareketlere kadar üretime hız ve
ren başlıca unsur dış talebolmuştur. Bununla beraber yine bu tarihe kadar iç talep unsurları arasında ferdî tüketim ile sabit sermaye yatırımla
rında bariz bir düzelme müşahede edilmiştir. 

Buna karşılık bu devrede Japonya ve İtalya'da önceki iki yıllık devreye hâkim olan eğilimlerinin tersine talepte hafif bir gerileme görülmek
tedir. 

b) istihdam, ücretler ve fiyatlar : 

I. 9 - istihdam : 1967 yılı Batı Avrupa .cm düşük bir istihdam yılı olmuştur. Bilhassa yıhn birinci yansında istihdam durumunda süratli bir 
bozulma meydana gelmiş ve işsizlik farklı devreler ve farklı derecelerde olmakla beraber genel olarak her yerde artmıştır. 

Batı Avrupa memleketlerindeki durumun aksine olarak Amerika Birleşik Devletlerinde toplam istihdam seviyesi hemen hemen sabit kalmıştır. 
İngiltere'de işsiz sayısında 1967 yıhnm sonlarına doğru azalma belirtileri görülmeye başlamıştır. 1968 yılında genellikle talep seviyesindeki artı

şa muvazi olarak istihdam hacminin da hafif bir artış kaydettiği anlaşmaktadır. 
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AşağıdaJd tablo 1967 yılı içinde başlıca sanayi memleketleri işsizlik durumundaki gelişmeleri gösterir : 

TABLO - I . 4 

(Bin olarak) 
1966 1967 1966 1967 

yılı yılı 
ilk 

üç ay üç ay 

Amerika Birleşik Devletleri 
Federal Almanya 
İngiltere 
Fransa 
İtalya 
Kanada 
Holânda 
Belçika 

Kaynak : İktisadi İşbirliği ve Ka 

2 875 
161 
391 
148 
769 
267 
43 
62 

Ucmma Teşki 

2 832 
460 
599 
192 
690 
315 
84 

2 940 
250 
538 
158 
682 
276 

56 
85 65 

UU göstergeleri. 

3 056 
393 
567 
162 
878 
289 

74 
74 

3 072 
588 
610 
182 
628 
317 

89 
89 

3 940 
584 
624 
204 
584 
317 

89 
89 

3 072 
465 
602 
218 
669 
355 

86 
96 

I. 10 - Ücretler : İmalât sanayiindeki elde mevcut ücreti istatistikleri incelendiği zaman, 1966 yılında ücret kazançlarında elde edilmiş yük
sek oranlardan sonra Batı Avrupa 1967 yılında bu alandaki ilerlemenin yavaşladığı müşahede edilir. Ücretlerdeki kazanç bahsi geçen sene içinde 
sadece Kanada, İtalya ve özellikle Japonya'da yüksek olmuştur. 

Ücretlerde meydana gelmiş olan artışların işçilik maliyeti ve fiyatlar üzerindeki etkisi memleketine göre değişik olmuştur. Son iki yıl içinde 
aylık ücret artışları ortalamasının bilhassa yüksek bir orana eriştiği Japonya'da bu artışlar prodüktivitede sağlanan ilerlemelerle geniş ölçüde kar
şılanmış ve fiyatlara inikasları cüz'i olmuştur. Buna karşılık sınai faaliyette daralma görülen Amerika Birleşik Devletlerinde prodüktivite kazancı
nın düşük olması 1967 yılında işçilik maliyetinin yükselme göstermesine sebebolmuştur. Prodüktivite alanında son iki sene içinde % 7 ilâ 10 gibi 
dikkate değer gelişmeler kaydedilen Federal Almanya, Fransa ve İtalya'da işçilik maliyetindeki artış bu oranlardan çok geride kalmıştır 

1967 1967 1967 
yılı yıl yılı 

II nci III ncü IV nci 
üç ay üç ay üç â  
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Ek tablo, 1 - 5 bacıca sanayi memleketlerinde ücret, işçilik maliyeti ve prodüktivite artçını göstermektedir. 

T A B L O - 1 . 5 

SANAYİ MEMLEKETLER, ÜCRETLER, İŞÇİLİK MALİYUTİ VU PRODÜKTİVİTE ARTIŞLARI 

Birleşik Amerika 
Japonya 
Federal Almanya 
Fransa 
İtalya 
İngiltere 

1962 

108 
113 
100 
110 
119 
113 

tmalât Sanayidnde 
f 

1963 

113 
121 
114 
113 
125 
119 

•ert basma üretim 

1964 1965 

117 
136 
125 
121 
138 
126 

120 
142 
129 
125 
153 
130 

1966 

124 
158 
132 
134 
167 
133 

1967 

J26 
183 
142 
141 
— 

137 

1962 

~106 
122 
122 
117 
123 
124 

1963 

~K)9 
135 
133 
127 
144 
128,8 

İmalât Sanayiinde 
*aat:başma kazanç 

1964 1965 1966 

"m 
149 
144 
136 
164 
137,7 

115 
162 
158 
144 
175 
149 

120 
181 
169 
152 
182 

1967 

125 
204 
176 
160 
-

160,5 167,1 

1962 

98 
113 
114 
107 
104 
.108 

1963 

97 
117 
116 
112 
115 
.1.06 

Üretilen 'her 
ünitede ücret 

1964 

96 
116 
11.5 
112 
119 
108 

1965 

96 
123 
123 
.115 
114 
113 

\maiMyi 

1966 

97 
123 
128 
114 
109 
118 

îti 

1967 

99 
115 
124 
113 
— 

119 

Kaynak : National ınstıtuee of economic and social research, economic review 1968 yılı Mayıs sayısı. 

I. 11 - Fiyatlar : 

Değişik oranlarda olmafcU taalber 19-67 yılında genellikle 'bütün sanayi memleketlerinin tüketim malları (c'onsumer prices) fiyatlarında yük
seimeler olmuştur. 

file:///maiMyi
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îçinde bulunduğumuz yıl zarfında ise tüketim malları fiyatlarındaki .artış seyrinde genellikle 'hızlanma olduğu .müşahede edilmektedir. (Tafblo 
1 - 6 ) 

TABLO - I . 6 

(Memleket 

Amerika iBirieşik Devletleri 
federal Almanya 
İngiltere 
Fransa 
İtalya 
Japonya 
Kanada 
Balâmla 

1966 

106 
110 
112 
109 
113 
116 
108 
118 

1967 

109 
111 
115 
112 
117 
121 
112 
121 

1968 ilk 3 
aylık 

dönem 

112 
112 
118 
115 
118 
•126 
115 
124 

1968 ikinci 
3 aylık 
dönem 

113 
113 
121 
116 
119 
126 
116 
•125 

Kaynak : İktisadi İşbirliği ve Katlanma Teşkilâtı, başlıca ekonomik göstergeler, 1968 yûı Eylül 
sayısı. (1963 = 100) 

I. 12 - Toptan eşya fiyatları : 

Çeşitli sebeplerle 1967 yılı ile «cari sene içinde tüketim fiyatlarında yer almış bulunan yükselme eğilimine 'karşılık toptan- eşya fiyatlarında -dik
kate değer bir istikrar 'göze «çarpar. Gerçekten Batı - Avrupa'da «eçen yıl ve içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında bu fiyatlarda bariz bir istikrar 
hattâ bâzı memleketlerde ıgerilemeler meydana gelmiştir. Buna karşılık aynı süreler içinde Amerika Birleşik Devletleri toptan fiyatlarında sürekli ar
tışlar olmuştur. Sanayi memleketleri toptan eşya fiyatlarındaki bu temayüller, 1968 yılı içinde de temadi etmektedir. (Tablo 1 - 6 ) 
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T A B L O - I . 7 

TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ 

l U U r 

Amerika ©İAşlk DevMeri 
Federal Atoanya 
Fransa 
İtalya 
Hdânda 
Belçika 

1965 

102 
106 
120 
112 
111 
110 

1866 

105 
108 
123 
113 
117 
112 

1967 

106 
104 
122 
113 
117 
111 

I 

107 
101 
123 
114 
117 
111 

II 

108 
102 
123 
114 
117 
111 

1968 yılı i 7 

III IV 

108 108 
102 100 
122 120 
114 114 
116 115 
111 111 

ayı : 

V 

108 
99 

123 
113 
116 
111 

VI 

108 
99 

121 
113 
116 
110 

VII 

100 
122 
113 

110 

Kaynak : Avrupa Ekonomik Topluluklar İstatistik Bülten,, Eylül 1968 sayım. 

c) Kamu maliyesi politikası : 

I. 13. - 1906 yılında konjonktürde meydana -gelen gerileme sanayi memleketlerince uygulanan daraltıcı iktisat politikasının bir «mucu idi. 
İktisadi 'faaliyet (hacminin .tahmin .edilenden fazla bir 'gerileme (göstermesi, 1967 yılımdan itibaren antisiklik bütçe vergi politikalarının- uygulanma
sına yol ^mis t ı r . 1968 yılında, daba önce alman tedbirlerin neticelerine paralel olarak bâzı memleketlerde daraltıcı bazılarında genişletici ek tedbir
lere .gidildiği görülmektedir. 

Batı Avrupa'da Federal Almanya ve Fransa'da ekonomiye hız verme çabalan 1967 yılı boyunca devam etmiştir. Federal Almanya'da sermaye 
yatırımlarına mütaallik teşvik edici vergi hükümleri ile 1968 yılı başında katma değer vergisine geçekken mlevcut stoklar için bâzı vergi azaltmaları 
kabul edilmiş; diğer yandan 1967 yılı başında evvelâ 2,5 milyar marklık bir ek yatırım bütçesinin uygulanmasına geçilmiş bilâhare yü ortalarında 
5,3 miilyar marka baliğ bir ek yatırım bütçesi daha kabul edilerek, tatbikatı mahallî idarelere tevdi edilmiştir. Ekonomik faaliyeti 'hızlandırmaya 
yönelmiş olan 1967 bütçesinden sonra Federal Hükümet 1968 yılı bütçesinde tekrar denklik esasına dönmüş, bu nedenle harcamalarda azaltmalar 
yapılmış ve vergi -artırımı tedbirleri alınmıştır. Fransa'da ise 1967 yılında iktisadi faaliyeti canlandırmak için açık bütçeye gidilmiş ve 1968 yık 
başında bu yolda yeni tedbirlere başvurulmuştur. Ancak, 1968 Mayıs - Haziran aylarında meydana gelen sosyal ve politik hâdiselerin etkisi memleket 
ekonomisini derinden sarsmıştır. Bu sebeple 1968 bütçesini yeni şartlar muvacehesinde tadil zarureti hâsıl olmuştur. İngiltere'de ise durum bir 
mânada aksi olmuş, istikrar ve sterlinin değerinin muhafazası zaruretleri, kamu maliyesi yolu ile daraltıcı tedbirlere başvurulmasını g e t i r m i ş t i r . 

Amerika Birleşik Devletlerinde kamu maliyesi politikası 1967 yılında 1966 daM davranışın dışına çıkarak gerek yatırımları artırmak gerekse 
vergilerde indirimler yapmak suretiyle iktisadi faaliyetlerin genişletilmesine yönelmiştir. Ancak bu davranış 1968 de değişmiş, gerek vergileme, ge
rekse askerî maksatlar dışındaki harcamalar sahalarında daraltıcı tedbirlere, tasarruflara ve vergi artırmalarına gidilmiştir. 
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Japonya'da 1966 yılında konjonktürü hızlandırma esasına dayanan kamu maliyeti politika*, ekonomik faaliyetteki genişlemenin büyüt bîr hız 
kazanması ve ithalât talebinin hemen hemen iki misli artış göstermesi üzerine, 1967 yılında daraltıcı bir istikamete yöneltilmiştir. 

d) Moneter politika : 

1. 14 - 1966 yılında sanayi memleketlerinin ekserisinde moneter politika talebi kısma suretiyle enflâsyonist basküan hafifletme hedefine yö
neltilmiştir. Bu sebeple gerek iskonto hadleri gerekse para ve sermaye piyasasında uygulanan çeşitli oranlardaki para kirası hadleri yılın son ay
larına kadar yüksek seviyelerini muhafaza etmişlerdir. İktisadi faaliyet hacmında meydana gelen daralmanın yıl sonlarına doğru bilhassa kıta 
Avrupasında tesirlerini şiddetlendirmesi, 1967 yılmın daha ilk ayında, ekonomilerin likid kaynaklarının artırılması tedbirlerine müracaat edilmesini 
zaruri kılmıştır. 

Bu alanda Federal Almanya'dan başlamak üzere pek az istisna ile bütün sanayi memleketlerinde iskonto ve faiz hadlerinde zincirleme düşmeler 
meydana gelmiş, para kirasmdaki bu ucuzlamaya muvazi olarak moneter takyitler ve kredi takyitleri de gevşetilmiştir. Moneter sahada meydana 
gelen bu genişleme, «doldukları memleketlerin ödeme dengelerinin açık vermeye devam etmesine rağmen rezerv paralan üzerinde, geçici bir süre 
için, ferahlatıcı bir tesir icra etmiştir. 

Moneter alandaki likidite ferahlığı politikası 1967 yılının ikinci yarısından itibaren memleketine göre değişik inkişaflar göstermeye başlamıştır. 
Paraları rezerv vasıtası olan ülkeler dışındaki sanayi memleketlerinin çoğunluğu ekonomik faaliyetlerini hızlandırmak amaciyle genellikle kolay 
para siyasetini uygulamaya devam etmişlerdir. Buna karşılık dış ödeme dengeleri düzelme belirtisi göstermiyen Birleşik Devletler île İngiltere'de 
kısıtlayıcı nymeter tedbirlere yeniden tevessül olunmuştur. 

1967 yılının sonlarında iskonto haddini iki defa yükselten İngiltere sterlininin devalüasyonu ile birlikte bir aylık süre içinde üçüncü defa olarafe 
18 Kasımda iskonto haddini tekrar artırmak mecburiyetinde kalmıştır. Artan sermaye talepleri m^acehesinde ve ödemeler dengesini koruma mülâ-
hazasiyle Birleşik Amerika'da faiz hadleri muntazam bir artış kaydetmiştir. 1968 yılının ilk yansında bu iki memleketin mioneter politikasında 
aşağı - yukarı aynı temayül hakim olmuştur. 

Birleşik Amerika ve İngiltere'de yürütülen daraltıcı para politikasının aksine olarak Ortak Pazar ülkeleri ve İsviçre, 1967 yılı içinde tatbikine 
başladıkları kolay kredi politikasını; cari yılın ilk altı ayında da sürdürmüşlerdir. Bu ülkeler genellikle 1968 yılının ortalarına kadar ekonomileri
nin iç likidite durumunu artırmaya çalışmışlardır. 

1967 yılının ikinci yarısından itibaren Fransa'da para arzı alanında nispî bir genişleme meydana gelmiştir. İç lifoiditelerdeki bu artışa rağmen 
günü .gününe faiz hadleri nfebetleri ortalaması % 5 civarında dalgalanmıştır. Para alanında izlenen mutedili nispî genişleme siyaseti 1968 yılının 
Mayıs - Haziran ayları ,grev hareketlerine kadar devam etmiştir. Bu aylardan sonra Iskonto haddi önemli miktarda yükseltilmiştir. Milletlerarası 
sermaye piyasalarındaki istikrarsız durum ve Alman markı üzerindeki spekülasyonlar 1968 yılının Kasum ayında Fransa'yı para alanında daha da 
sıkı tedbirlere müracaata zorlamıştır. 
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Memleketler 

Holâmia 

Isvec 

İsviçre 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 
1965 
1966 
1967 

Toplam para arzındaki 
yıllık değişmeler :(Mİ1-

yar olarak mîllî pa>ra 
ünitesi üzerinden H) 

4,20 
3,61 
5,83 
,3,02 
5,95 
8,94 
•6,01 
5,47 
8,51 

Para arzının 
gayrisâfî Millî 

hâsılaya 
oranı (2) 

69,1 
58,9 
60,1 
66,7 
65,9 
67,1 

129,3 
128,9 
132,3 

Kaynak: Milletlerarası Ödemeler Bankası 1968yüı raporu. 
(1) Birleşik Kıralık hariç, millî para ünitesi, milyar olarak. 
(2) YüMc ortalamalar. 

e) Milletlerarası Moneter ilişkiler ve Altın problemi : 

15. - Uluslararası moneter ilişkiler 1967 yılının ortalarından beri gittikçe şidedtlenen bir bunalım devresine girmiş bulunmaktadır J96Ö yılına 
doğru dünya ödemeler sisteminde belirmiş olan güçlükler, tedricen artma suretiyle geride bıraktığımız yıl içinde alenî bir buhran manzarası arz 
etmeye başlamıştır. Karşılaşılan bu güçlükler sanayi memleketlerinin ekonomik gelişmelerini ve iç dengelerini değişik ölçülerde etkilemiştir Millet
lerarası moneter ilişkilerdeki ibuhran 1968 yılı Martında tamamiyle ortaya çıkması tarihine kadar uluslararası ödemeler sistemi su üç 'unsura 
istinadediyordu : 

- Sabit bir rayiç üzerinden nazari olarak smırsız bir şekilde altına çevrilebilen bir kilit paranın, Amerika, Birleşik Devleti dolarının re
zerv vasıtası olarak kullanılması; 

- Bu kilit para da dâhil olmak üzere başlıca paraların sabit pariteler üzerinden yekdiğerine çevrilmesi; 
- .Amerika Birleıik Devletleri ve İngiltere dışındaki merkez bankalarının, ellerindeki ananevi rezerv aracı altının yanı sıra bu iki memleket 

paralarını döviz ihtiyatları olarak kabul etmeleri. 
Birleşik Amerika ve İngiltere dışındaki merkez bankalarınca dolar ve sterlin alacakları hacmma her hangi bir âzami had tesbit edilmemişti 

Hattâ 1960 yıllarında bu alacaklara iyi bir nazarla -bakılıyordu, zira altının aksine olarak bu alacaklar kısa vâdede nema getiriyordu Un-
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rarları Ampirik Ibir surette gelişen bu sistem, Amerika (Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ödeme dengelerindeki devamlı açıklar dolayısiyle te
melinden sarsılmıştır. Gerçekten 1958 ilâ 1966 yılları arasında, Amerika (Birleşik Devletlerinin toplam açıkları 25 milyar dolara yükseldiği halde 
altın kaybı sadece 13 milyar dolar olmuştur. Bakiye açık diğer memleketlerin merkez bankalarında şirketlerinde veya özel kişilerin ellerinde likid 
dolar alackaları şeklinde birikmiştir. (Bu likit alacaklar Avrupa euro - dolar piyasasının da kaynağını teşkil etmektedir. Aynı şekilde yabancı 
müesseselerde ve ellerde birikmiş olan sterlin gayri safi alacakları 1967 yılında 11,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu durum 1960 yılından itibaren 
dolar ve sterlin aleyhine gelişen arbitraj muamelelerine ve gittikçe hızlanan altın mubayaalarına yol açmıştır. Diğer taraftan parası rezerv aracı 
olmıyan ülkelerde biriken dolar alacakları bâzı hallerde enflâsyonist baskıların şiddetlenmesinde rol oynamıştır. Bu memlektlerin ödemeler den
gesi mülâhazalariyle iktisadi gelişme hızlarını kısma sorunluğu ile karşı karşıya kalmalarına mukabil, rezerv aracı olarak kullanılan parası saye
sinde otomatik surette dış finansmanını sağlıyan Birleşik Devletler deflasyonist bir politika uygulamayı istememiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin sermaye çıkışını önlemek için 1963 yılından beri başvurduğu tedbirlerin etkisi ise sınırlı kalmış ve daha siyade, 
Amerikan teşebbüslerini, mahallî sermaye piyasalarından para tedarikine sevk etmiş ve bu durum Avrupa sermaye piyasalarındaki para kirasının 
pahahlanmasmda bir ölçüde müessir olmuştur. Diğer yandan sterlin alacaklarının (Balances) milletlerarası sermaye piyasasındaki istikrazsızlığı, 
İngiltere Hükümetini, sterlinin rayicini korumak maksadiyle, deflasyonist bir iktisat politikası uygulamaya zorlamış ve bu sebeple bu memleketin 
gelişme hızı son yıllarda düşük bir seviyede kalmıştır. 

Sterlinin 1967 yılı Kasım ayında vukubulan devaluyasyonundan sonra doların geleceği hakkında uyanan şüpheler spekülâsyon ve iddihar mak
sadiyle kitlevî şekilde altın mubayaalarına girişilmesine yol açmıştır. Da,ha ziyade özel sektörden gelen bu altın talebinin büyük kısmının Amerika 
Birleşik Devletlerinin rezervlerinden karşılanması bu memlektin 1967 yılmn son ayları ile mütaakip yılın ilk aylarında geniş ölçüde altın kaybına 
uğramasiyle sonuçlanmıştır. Bu durum altın Birliğine dâhil monter otoriteleri 1968 yılının Mart ayında altın için biri merkez bankaları arası 
muamelelerde uygulanacak eski rayiç, yani bir ons altın 35 dolar, diğeri de arz ve talebe göre takarrür edecek serbest piyasa rayici olmak üze
re iki fiyat esasını kabule sevk etmiştir. 1967 yılında altın talebi, rezerv paralarına karşı güvensizliğin artmasiyle 3 milyar doları aşmıştır. Bu 
miktarın sadece 750 milyon dolarlık kısmının sınaî maksatlar için mubayaa edildiği tahmin edilmektedir. Bakiye altın talebinin spekülâsyon veya 
biriktirme maksadiyle özel ellere intikal ettiği anlaşılmaktadır. Altın üretimi geçen yıl 1410 milyon dolar değerinde olduğuna göre, sanayi mem
leketlerinin resmî rezervleri bu süre içinde 1 600 milyon dolar azalmıştır. Son yıllarda altın talebinin sürekli artış kaydetmesi serbest piyasa 
ımekanizması dâhilinde mevcut altın dolar - myicinin idamesini imkânsız kılmıştır. 

Diğer taraftan 1968 yılının Eylül ayında Basel',de isterlin üzerindeki devamlı baskılan hafdfletmek maksadiyle s te r in bölgesine ait alaoak-
ıların tedrici tasfiyesine zemto hazırlıyan bir destek kredisi anlaşmasına varılmıştır. Milletlerarası ödemeler Bankasının marifetiyle sağlana. 
caik bu Ikreddler, sterlinin rezerv aracı olarak önemlinin giittifeçe azalacağına bir işarettir. 
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3. - Gelişme halindeki ülkelerde ekonomik durum : 

1. 16 - Eldeki geçici göstergeler 1967 yılı zarfında kalkman ülkelerin gayrisâfi millî hâsılalarının daha önceki iki yıla nazaran daha hızlı bir ge
lişme kaydettiğini göstermektedir. Bu gelişmede tarımda iyi bir mahsulün elde edilmesini sağlıyan müsait hava şartlarının büyük payı ol
muştur. Millî hâsıladaki bu olumlu inkişafa mukabil bu ülkelerin ihracat gelirlerindeki artış hızında % 3 oranında bir azalma olmuştur. Bu 
azalma, az gelişmiş ülkelerin mallarının önemli torna mahreç teşkil eden sanayi memleketlerinden gelen talepteki düşmenin bir sonucu
dur. Buna muvazi olarak bu memleketlerin başlıca ihraç mallarını tenkil eden anamadde fiyatları endeksinde 1967 yılında takriben % 9 pu-
v a n h k b i r gerileme meydana gelmiştir. Son yularda bu ülkelere doğru sanayi memleketlerinden finansman şeklinde gelen kaynaklarda nispî 
bir artış olmasına karşılık dünya sermaye piyasalarındaki bunalım sebebiyle finansman şartlarında bir ağırlaşma olmuştur. Diğer yandan bu 
ülkelerin ihracat gelirlerinden borç ödemelerine ayırdıkları miktarların nisbetleri de 1967 senesinde, genellikle artış göstermiştir. 1967 yı
lında dünya ticaretinde görülen daralmanın en büyük tesirleri az 'gelişmiş memleketlerde müşahede edilmiş ve bu memleketlerin ihracatların-
daki artış oranı değer olarak geçen yıl sadece % 2,5 olmuştur. Bu artış oranı, 1961 yılından beri bahsi geçen memleketlerin ihracatında kay
dedilmiş olan en düşük orandır. 

TABLO - 1 . 9 

Gelişme halindeki ülkelerin reel gayrisâfi iç hâsılaları nüfus artışı ve 

(Yıllık ve yüzde olarak gelişme hızları ) 

1960 - 1960 1960 - 1966 

Afrika : 
Gayrisâfi iç hâsıla 
Nüfus artışı 
Nüfus başına isabet eden hâsıla artışı 
Güney Asya : 
Gayrisâfi iç hâsıla 
Niüfus artışı 
Nüfus başına isabet eden hâsıla artışı 
Doğu Asya : 
Gayrisâfi iç hâsıla 
Nüfus artışı 

fert başına artış 

1950 - 1966 

4,4 
2,2 
2,2 

3,6 
1,9 
1,7 

5,1 
2,5 

3,3 
2,3 
1,0 

3,4 
2,5 
0,5 

4,9 
2,7 

4,0 
2,3 
1,7 

3,6 
2,2 
1,4 

5,1 
2,6 
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1960 - 1960 1960 - 1966 1950 - 1966 

Nüfus ba^na isabet eden hâsıla artışı 
Güney Avrupa : 
Gaymâfi iç hâsıla 
Nüfus artışı 
Nüfus başına isabet eden hâsıla artışı 
Lâtin Amenika : 
Gayrisâfi JQ hâsıla . 
Nüfus artışı 
Nüfus başına isabet eden hâsıla artışı 
Orta Doğu : 
Gayrisâfi iç hâsıla 
Nüfus artışı 
Nüfus başına isabet eden hâsıla artışı 
Kalkınmakta olan bütün memleketler : 
Gayrisâfi aç hâsıla 
Nüfus artışı 
Nüfus başma isabet eden hâsıla artışı 

Kaynak : Dünya BankaSİ 1968 yılı raporu. 

2,5 

5,6 
1,4 
4,1 

4,9 
2,9 
1,9 

5,6 
2,1 
2,4 

4,7 
2,2 
2,4 

2,1 

7,7 
1,4 
6,2 

4,7 
2,9 
1,7 

7,2 
2,9 
4,2 

4,8 
2,5 
2,3 

2,4 

6,4 
1,4 
4,9 

4,8 
2,9 
1,8 

6,2 
3„0 
3,1 

4,7 
2,3 
2,3 

4 - Doğu Avrupa ekonomilerindeki gelişmeler : 

1. 17 - Entegral bir plâna bağlı Doğu Avrupa ekonoimiilerinde 1967 yılı içiride sınai üretim toplam % 9,5 bir artış göstermiştir. Buna kar
şılık tarımsal üretim hacmi 1966 yılı seviyesinden biraz geride kalmıştır. Sanayi alanında savanan artışlar, (safi maddi hâsıla) artığının 1966 yılma 
yakm bir oranda gerçekleşmesini sağlamdır. Sınai üretimdeki artışa muvazi olarak hemen hemen bütün Doğu bloku ülkelerinde prodüktivitede süratle 
bir düzelme meydana gelmiştir. Bundan maada bu memleketlerin tüketim malları istihsali 'de geçen yıl hızlı bir gelişme göstermiştir. 1967 
yılında Sovyet Birüğmde toptan eşya fiyatları bünyesinde teşebbüslerin verimlilik derecelerinin daha sıhhatli bir şekilde tesbitine imkân vereeek 
bâzı tadiller yapılmıştır. Diğer taraftan bu memlekete ait 1968 yılı plânı, tükötim malları sanayi bollarında, teeihizat mallarım imal eden sanayi 
kollarından (daha hızlı bir gelişmeyi öngörmektedir. 
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Memleketler 

Sovyet Rusya 
Polonya 
Çekodavakyia 
Yugoslavya 
Romanya 
Macaristan 
Bulgaristan 
Doğu Almanya 
Arnavutluk 

TABLO - I . 10 

Doğu Avrupa memleketleri ekonomileri 

Millî gelir - Sınai ve tarımsal üretim 

Safi maddi hâsıla 
1965 1966 1967 

6,9 7,5 7,0 
7,0 7,2 6,0 
3,4 10,8 8,0 
3,42 8,62 0,32 
9,7 9,8 7,5 
1,1 8,4 7,0 
7,1 11,1 9,0" 
4,4 5,3 5,0 
3,0 9,0 7,5 

Toplam sınai üretim L 

1965 1966 1967 

Yıllık reel artışlar yüzde olarak 
8,7 
9,0 
7,9 
8,0 

13,1 
4,8 

13,7 
6,21 
6,4 

8,6 
7,4 
7,4 
4,0 

11,4 
6,6 

12,2 
6,41 

12,0 

10.0 
7,5 
7,1 
0,0 

13,0 
9,1 

13,4 
6,81 

12:8 

Toplam 
1967 

2,0 
7,7 

- 3 , 9 
- 9 , 1 

6,7 
- 5 , 3 

1,8 
—. 

- ^ 3 , 0 

tarımsal üretim 
1966 

'9,8 
5,4 

10,6 
16,0 
14,0 
7,9 

14,3 
— 

15,0 

1965 

1,0 
2,3 
3,5 

— 2,0 
1,0 
1,0 
1,0 
— 

12,0 

5 - Dünya ticareti ve ödemeler dengesi : 

a) Dünya ticareti: 

1. 18 - 1962 ilâ 1966 yılları arasında dünya ticareti yıllık ortalama olarak en az % 8 bir artış göstermişti. Gerek Batı Avrupa -gerekse Ame
rika Birleşik Devletleri ekonomilerindeki devamlı genişleme hu sürekli artışa 'bir destek teşkil ediyordu. 1967 yılında Kuzey Amerika ve Batı Av-
rupa'dakinispî konjonktürel gerileme dünya ticaretinin gelişme seyrinin yavaşlamasına sebebolmuş ve hu yüzden artış hızı %5 e düşmüştür. Bu 
yavaşlamadan gelişme halindeki ülkeler çok etkilenmişlerdir. Değer itibariyle yüzde bir oranındaki gerileme setobiyle dünya ticareti haminde 
nispî olarak daha az bir eiksilme olmuştur. 

1967 yılında haşlıca memleketlerin ve ekonomik bölgelerin ihracatı şu gelişmeleri göstermişlerdir: Amerika Birleşik Devletleri % 4; Avrupa 
Ekonomik Topluluğu % 7, Avrupa Serbest Mübadele Birliği % 2, Japonya % 7. Dünya ticaretindeki bu daralmaya muvazi olarak 1967 yılında 
bölgeler içi mal mübadeleleri 1de daha az ilerlemeler kaydetmiştir. Ortak Pazar dahilindeki ticaret bu süre içinde 1966 yılı artış hıama nazaran 
% 6 bir gerileme göstermiş, Avrupa Serbest Mübadele Birliği t o p l a m ihracatında ise, nispî azalma oranı % 5 olmuştur. OECD memleketlerinden 
Doğu bloku memleketlerine yapılan ihracatta geçen yıl genel olarak bir azalma meydana gelmiş ise de, Avrupa Ekonomik Topluluğundan bu 
memleketlere yapılan ihracat ilerleme göstermiştir. Gelişme halindeki memleketlerin ihracatında '1967 yılında iki zıt eğilim göze çarpmaktadır 
Petrol üreten memleketlerin ihracatı •% 10 bir artış sağlarken bunların dışındaki diğer bütün kalkman ülkelerin ihracatı % 2 oranında azalmıştır 
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Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMEON) bölgesine dâhil Doğu ülkeleri arasındaki ticaret geçen yıl, 1966 yılma nazaran büyük bir ilerleme 
göstererek değer itibariyle % 9 bir artış kaydetmiştir. 

V 
TaJblo - I. 11 

1960 - 1967 YILLARI ARASINDA DÜNYA TİCARETİ VE ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Dünya Ticareti : 
Değer (Milyar Dolar olarak, ıf.o.b, fiatiyle) 
Topflam 

AnamacMeler 
Mamul maddeler 
Birim Değeri (1960=100) : 
Toplam 
Anamaddeler 
Mamul maddeler 
Hacim (1960=100) ! 
Toplam 
Anamaddelar 
Mamul maddeler 

Dünya mal istihsali : 
Hacim (1960=100) ' 
Bütün mallar 100 
Tarım üretimi 100 
Mamul Imadde üretilmi 100 

127,9 133,9 141,9 153,9 171,2 186,4 203,6 214,1 
56,2 58,0 59,7 65,0 70,9 73,7 78,1 80,0 
•69,7 73,5 79,4 #6,3 98,3 109,7 122,0. 131,0 

100 
100 
ıoo 
100 
100 
100 

99 
98 
100 

106 
105 
106 

104 
102 
105 

99 
97 
101 

112 
109 
113 

110 
105 
1.12 

199 
100 
1011 

120 
116 
123 

116 
108 
119 

102 

z 
132 
124 
127 

124 
110 
129 

103 
102 
105 

141 
129 
150 

130 
111 
137 

105 
103 

104 
101 

107 107 

151 161 
135 141 
164 176 

139 144 
115 120 
148 154 

Kaynak : GATT 1967 yüvnda Dünya ticareti. 
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T a b l o - L 12 

İHRACAT, İTHALÂT FİYATLARI VE MÜBADELE HADLERİ 

(Endeksler 1963 = 100) 

1960 1961 1962 1964 1965 1966 

Fiyat endeksleri (Birîm değeri) : 
İhracat : 

Kalkınan 'bölgeler 
Petrol hariç kalkman bölgeler 
Sanayileşmiş bölgeler 

İthalât : 
Kalkman bölgeler 
Sanayileşme bölgeler 

Mübadele hadleri (bütün maUar için) 
Kalkman bölgeler 

Afrika 
Lâtin Amerika 
Güney ve Doğu Asya 
Orta Doğu 
Sanayileşmiş bölgeler 

Mübadele hadleri (petrol hariç) : 
Kalkman bölgeler 

Lâtin Amerika 
Orta Doğu 

103 100 
103 99 
98 99 

99 99 
100 100 

104 100 
108 103 
91 95 
110 104 
104 102 
98 99 

104 99 
96 93 
100 104 

103 
105 
102 

101 
102 

102 
103 

92 105 
102 99 

98 
100 

97 
96 
99 

10O 
99 

98 
99 

103 
100 

97 103 
90 107 
111 99 

1967 

103 104 103 
105 108 106 
103 105 105 

102 103 103 
103 106 104 

100 101 100 
ı0O 103 103 
102 103 150 
100 100 100 
96 97 98 
100 100 97 

103 105 101 
105 106 103 
101 106 105 

Kaynak : GATT 1967 yümda Dünya ticareti. 
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b) Dünya ödemeler dengesi : 

I. 19 - 1967 yılında dünya ödemeler sistemi rezerv paralarını sarsan geniş ölçüdeki spekülatif hareketlere sahne olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletlerinde yılın ilk dokuz ayında dış ticaret dengesi fazlası bir yıl önceki orana nazaran hafif .bîr artış göstermiş ve serma

ye çıtaşı da mutedil bir seyir izlemişti. Yılın son üç ayında dış ticaret dengesi fazlası büyük ölçüde gerilemiş ve «terlinin devalüasyonu ile birlikte 
Ibir milyar dolar değerinde altın yabancı memleketlere intikal etmiştir. Bu hareketler sebebiyle toplam açık 3,4 milyar dolara yükselmiş ve Birleşik 
Amerika sermaye çıkışım durdurmak maksadiyle bâzı tedbirlere müracaat ^orunluğunu duymuştur. 

ödemeler temel dengesi 1967 yılında beşinci defa olarak açık vermeye devam «den ingiltere'de ise ticaret muvazenesi bir buçuk milyar dolan aşan 
Ibir açık .vermiştir. Yılın ilk altı ayında önemli ölçüde kısa vadeli sermayenin memîekete girmiş olmasına rağmen sene sonunda toplam tediye muva-
zenesindeki zorluklar 1968 yılının ilk altı ayında da devam etmiştir. İki rezerv parası üzerindeki geniş spekülâsyonlar, monter otoriteler elindeki 
altın ihtiyatlarının 1,6 milyar dolar eksilmesine yol açmıştır. 

1967 yılı ile >ari yıl içinde Ortak Pazar memleketlerinin toplam ödemeler dengesi, büyük ölçüdeki sermaye ihracına rağmen 1,5 milyara yakın 
bir fazlalık kaydetmiştir. Bu fazlalığın başlıca sebebi, yıl boyunca devamlı olarak artışlar göstermeye devam eden Federal Almanya'nın d1§ ticaret 
muvazenesindeki 5 milyar dolan aşan büyük fazlalıktır. 1968 yılı içinde Topluluğa dâhil Fransa'nın, 1967 yılı ortalarından itibaren baçlıyan bü
yük ölçüdeki döviz -kaybı, 1968 yılı sonlanna doğru frankın muadelet fiyatım tehdideden geniş spekülatif hareketlere müncer olmuş; buna karşılık 
dış ticaret dengesi büyük ölçüde fazlalık göstermeye devam eden Federal Almanya'ya dışardan ve özellikle Fransa'dan .gelen büyük çapta sermare 
girmiştir. 

•Gelişme (halindeki ülkelerin toplam ödemeler dengesi 1967 yılında yarım milyar dolar civarında bir artış göstermiştir. Cari ödeme dengeleri yak
laşık olarak 1,6 milyar açık veren bu ülkelere geçen yıl dışardan gelen 2 milyar dolara yakın sermaye akımı, dıs bilanço açığının kapanmasın! ve 
fazlalık sağlamasını mümkün kılmıştır. 
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T A B L O - L 13 

Sanayileşmiş memleketler ödemeler dengesi özetleri 

1966 ve 1967 

(Miyar dolar olarak) 

Cari denge Sermaye dengesi Toplam denge 

1966 

0,4 
4,1 

4,5 
0,8 
0,1 
2,2 

- 0 , 1 

1967 

- 0 , 9 
3,5 

2,6 
3,2 
0,1 
1,9 
-

1966 

- 2 , 0 
- 4 , 3 

- 6 , 3 
- , , 3 

0,4 
- 2 , 0 

0,2 

1967 

- 0 , 4 
- 6 , 9 

- 7 , 3 
- 3 , 1 

0,2 
- 1 , 3 

0,2 

1966 

- 1 , 6 
- 0 , 2 

- 1 , 8 
0,6 
0,5 
0,3 
— 

1967 

- 1 , 3 
- 3 , 4 

- 4 , 1 
0,1 
0,3 
0,6 
0,2 

3,0 5,4 - , , 6 - , , 1 1,4 1,3 
- 0 , 9 - , , 2 0,6 0,2 - 0 , 3 

1,4 - - , , 4 - 0 , 1 - - 0 , 1 
- 0 , 2 - , , 1 0,2 0,3 0,3 0,2 

0,1 0,2 - , , 1 - , , 1 0,1 0,1 
- 0 , 2 0,3 0,2 0,2 - - 0 , 1 
- 0 , 1 - , , : 2 - , , 2 0,3 0,1 0,2 
- 0 , 2 - , , 1 0,3 - , , 1 0,1 - 0 , 2 

7,3 7,3 - 7 , 9 - 1 0 , 5 - 0 , 6 - 3 , 3 

Birleşik Kıralhk 
Birleşik Devletler 

Toplam 
Almanya 
Fransa 
italya 
Belçika - Lüksemlburg Holânda 

Toplam, Avrupa Ekonomik Topluluğu memle
ketleri 
Kanada 
Japonya 
Avusturya 
isviçre 
Danimarka 
Norveç 
isveç 

Bütün Sanayileşmiş Memleketler 

Kaynak : Para fonu tahminleri. 
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T A B L O - 1 . 14 

Anamıadde üreticisi az gelişmiş ülkelerin toplam Memeler dengesi özeti - 1965 - 1967 

(Milyon dolar olarak) 

Mallar hizmetler ve özel 
transferler dengesi 

Bölgeler 1965 1966 1967 

Orta - Doğu : 

Afrika : 

Asya : 

Toplam - 198 - 530 - 280 

Toplam - 722 - 690 - 586 

Toplam - 2 623 - 2 002 - 3 296 
Batı Yarımküresi : 

Toplam - 543 - 1 1 5 8 - 1 6 3 8 
Genel t o p l a m ' - 4 386 - ^ 3 8 0 - 5 800, 

Sermaye dengesİ 

1965 

828 

873 

2 773 

975 
5 449 

1966 

662 

764 

2 364 

1 138 
4 928 

1967 

732 

536 

3 532 

2 006 
6 806 

Topl;m dengesi ' 

1965 

330 

151 

432 
1 0 6 3 

1966 1967 

132 

74 

150 362 

-20 
548 

452 

—50 

236 

368 
1 006 

Kaynak : Para Fonu 1968 yOhk raporu. 

B) BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ VE MİLLETLERARASI EKONOMİK MÜESSESELER 

1. Avrupa Ekonomik Topluluğu : 
I. 20 - 1967 yılının ikinci yarısı ile 1968 yılı zarfında Ortak Pazar dahilindeki en önemli gelişmeler şu sorunlarla ilgilidir. 
a) Gümrük Birliği; 
b) 1967 yılında GATT çerçevesinde kararlaştırılmış olan tarife indirimleri uygulamalarının çabuklaştırılması; 
c) Ortak ulaştırma politikası; 
id) İşçilerin serbestçe yer değiştirmeleri. 
a) Temmuz 1968 tarihinde smai mamuller için pazar dâhilinde uygulanmakta olan % 15 oranındaki bakiye Gümrük Vergisi kaldırılmıştır. Bu 

suretle sınai mamullerde gümrük birliği, toplulrğu tesis eden andlaşmada öngörülen süreden bir buçuk yıl evvel gerçekleşmiş bulunmaktadır. Aynı 
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tarihte üçüncü memleketlere uygulanacak ortak dış tarife yürürlüğe girmiştir. Gümrük resimleri kalktıktan sonra camia içinde millî sınırlarda sadece 
Muamele ve İstihlâk vergileri ve benzerleri fiskal nitelikteki vergiler alınacak ve çeşitli teknik kontrollar yapılacaktır. Sınai mamullerin tam, bir 
gümrük muafiyetine kavuşmasına mukabil tarımsal ürünler için bu tarihte henüz benzer bir serbestiyet sağlanamamıştır. 

b) Ortak Pazar Konseyi, 1968 yılı Nisan ayı toplantısında Kennedy tarife indirimleri müzakereleriyle kararlaştırılmış olan Gümrük Vergilerin
deki azaltmalarla ilgili uygulama sürelerinde bâzı kısaltmaların, bütün taraflara karşı istisnasız olarak yapılmasını, prensibolarak kabul etmiştir. 

c) Uzun süren müzakereler ve çalışmalardan sonra Ortak Pazar Konseyi, 1968 yılı Temmuz ayında ortak ulaştırma politikasının tesisinde ilk 
adımı atmışlar ve rekabet şartları, nakliye kontenjanları, kara nakliyesinde çalışanların sosyal hakları konularında anlaşmaya varmışlardır. 

d) Ortak Pazar Sosyal işler Bakanlarının 1968 yılı Temmuz ayında yaptıkları toplantıda, topluluk dâhilinde işçilerin serbestçe yer değiştirme
lerini sağhyan bir nizamname kabul edilmiştir. 

2. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı : 
I. 21 - OECD'de geçen yıl içinde özetle şu çalışmalar yapılmıştır : Üye memleketlerin maliye iktisat politikalarının koordinasyonu ve az geliş

miş memleketlere verilecek tarife rüçhanları üzerinde durulmuştur. 
Üye memleketler bir diğer önemli sorun olarak aralarındaki teknolojik açık ve ilmî istihbaratın intikali ve değerlendirilmesi meselelerini inceleme

lerdir. 1968 yılının Mart ayında toplanan ilim ve eğitim bakanları teşkilâttan şu konuları ele almasını istemişlerdir : 
- Halen veya gelecekte iktisadi bakımdan önem arz eden veya edecek olan sektörlerde veya alanlarda müşterek, bir tutumun benimsenmesini 

gerektiren ilim ve teknolojik meselelerin incelenmesi ve tahlili; 
- İlmî faaliyetlerle ilgili endüstrilerin gelişmesinin incelenmesi; 
- B u endüstrilerin geliştirilmesi için hedefler ortaya atılması; 
- Bu hedeflere göne işbirliği şekillerinin araştırılması 
Bakanlar ayrıca birden fazla ilmî disiplini ilgilendiren yeni mevzularda Avrupa çapında faaliyet gösterebilecek bir örgütün önemi üzerin-

de durmuşlarda. 

3. - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) : 
1. 22. - Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Teşkilâtında son bir yıllık dönem içinde meydana gelen en önemli gelişme 

1967 yılının Kasım ayında Teşkilâta üye memleketlerin yapmış oldukları 24 ncü toplantıda ilerisi için bir çalışma programının tesbit edil
miş olması ve bu programa hâkim olması gereken ilkeler üzerinde görüş birliğine varılmasıdır. 

Üzerinde mutabakata varılan prensiplerin başlıcaları şunlardır : 
- Dünya ticaretinde sınai ürünlerin kaydettiği gelişmeye mukabil tarımsal ürünler alanındaki farklı sonuçlar muvacehesinde Tarım 

Sektörünün ortaya çıkardığı sorunların çözümlenmesi için gerekli araştırmalara devam edil nesi; 
- Gelişme yolundaki ülkelerin ihracat gelirlerinin artırılması ve iktisadi gelişme ve kalkınma problemlerinin kısa vâdede çözümlenmesi 

için GATT içinde ve dışında âzami çaba harcanması; 
Âkıd tarafların temel görevlerinden ilki, Kennedy Müzakerelerinde elde edilen sonuçların tümünün uygulamaya konulması; 
- Genel Anlaşmanın başlıca hedefinin dünya ticaretini müzakereler yoliyle serbesleştirmek olduğuna göre program çerçevesinde yeni 

çalışmalara başlanması; 
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- Gelişme halindeki ülkelerin ticaretinin geliştirilmesi ve ticari durumlarının- düzeltilmesi mevzuunda olumlu ek tedbirlere süratle başlan
ması. 

Yukardaki görüş birliğime dayanarak programlaşan GATT çalışmaları için şu ana konular ele alınmıştır. 
i) Sınai mallar 
ii) Tarım 
İÜ) Gelişme halimdeki ülkelerin ticaretiyle ilgili işler. 
Sözü geçen bu konuların müşahhas bir şekilde ele alınması için : 

a); Milletlerarası ticaretin daha fazla serbestleştirilmesine doğru yeni gelişme imkânlarını araştırmakla görevli olmak üzere «Sınai 
Mallar Ticareti Komitesi» adı ile bir Komite kurulmuştur. 

b) Tarım sektörüne giren sorunları incelemek ve Genel Anlaşmanın hedeflerine ulaşılmasında gelişme imkânlarını araştırmakla görevli 
bir Tarım Komitesi meydana gelmiştir. 

c) Gelişme halindeki ülkelerin ticaretiyle ilgili meselelere gelince, bu konudaki program çalışmalarının başlıcaları aşağıdaki noktalan kap
samaktadır : 

- Kenndy Müzakerelerinde yapılan indirimlerin derhal uygulanması. 
Kenedy Müzakereleri sırasında gelişmiş ülkelerce, gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren malların tariflerinde yapılan' indirimlerin 5 yıl-

lık süreyi beklemeksizin toptan ve derhal uygulamaya konulması, 
- Tropikal maddelerin ticaretiyle ilgili sorunların bir çalışma grupunda incelenerek bunların çözümlenmesine çalışılması; 
- Gelişme halindeki ülkeler .arasında ticaretin genişletilmesi : 
Bu maksatla karşılıklı olarak ibu ülkeler arasınla tarife indirimlerine gidilmesini hedef tutan müzakerelere girişilmesi için «gelişmekte olan ül

keler iarasmda Ticaret Müzakereleri Komitesi» adı ile bir komite kurulması, 

- Gelişmiş ülkelerce gelişme halindeki ülkölere tek taraflı tarife rüçhanları verilmesi (preferans); gelişmekte alan ülkelerin ihracatına özel 
tarife uygulamayı gerektiren bu rejim, 1963 yıhndan beri GATT çerçevesinde belenmektedir . Diğer taraftan böyle bir sistemin Birleşmiş Mil
letler Ticaret ve Kalkınma Konferansı çerçevesinde de geliştirilmesine çalışılmış ve 1968 yılı Şubat - Mart aylarında Yeni DeM'deki ikinci kon
feransta uzun uzun -münakaşası yapılmıştır. 

4. - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma konferansı (UNCTAD) : 
1. 23. - UNCTAD, 1968 yılının 1 Şubat ilâ 29 iMart tarihleri arasımla, Birleşmiş Milletlere üye 122 memleketin temsilcilerinin iştirakiyle 

ikinci defa olarak Yeni Delhi'de toplanmıştır. Konferansta, daha önce UNCTAD çerçevesindeki hazırlık çalışmalarında tesbit edilmiş olan şu 
temel meseleler üzerinde özellikle durulmuştur : 

- Anamaddeler; 
- Gelişme halindeki memleketlerin mamul madde ihracatının daha çok çeşitlendirilmesi ve artırılması; 
- Kalkınmaya yardım ve kalkınmanın finansmanı; 
- Deniz nakldyeceMği ıgelirleri dâhil her türlü görünmiyen kalemler ıgeliri; 
- Dünya ticareti ve kalkınmaya ait problemler ve bu alanlardaki temayüller. 
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Kurulan beş komisyon bu konuları bütün tefemıatiyle incelemiştir. Diğer taraftan şu özel kontlar da ele alınmıştır : 
- Gıda yardımı, 
_ Gelişme halindeki ülkelerde bütünleşme sonumu, 
- Denize açık olmıyan memleketlerin problemi, 
Konferansta, bütün üyelerce kabul edilebilecek amelî hal çarelerime ulaşılmaya gayret sarf edilmiştir. 
Konferansta kabul edilen en önemli iki karar sureti şunlardır : 
- Kalkman ülkeler menşeli mamul maddelere sanayi memleketlerinee uygulanacak karşılıksız ve tefriksiz bir rüçhaniyet sisteminin kabulüne 

imkân sağlıyacak genel bir plân için müzakereye girişilmesi; 
- Kalkman ülkelere sağlanacak finansman için yeni bir hedefin tesbit edilmesi. Buna göre gelişmiş memleketlerin gayrisaü millî hâsılaları

mın en azımdan '% 1 ine tekabül eden net malî kaynaklar, az gelişmiş ülkelere yardım olarak intikal etmelidir. 

5. - Milletlerarası Para Fonu ile Dünya Bankası ve Milletlerarası Kalkınma Birliği : 
1. 24. - Para Fonu 30 Nisan 1968 tarihinde sona eren hesap devresi zarfında Para Fonuma üye memleketlerin sayısı 127 ye iştirak hisseleri 

toplamı ise 21,1 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönem içinde bu teşkilâta dâhil memleketlerin yaptıkları keşidelerin tutarı 1,348 milyar dolara, 
mükerrer iştirak muameleleri de 1,115 milyar dolara varmıştır. 

Milletlerarası Para Fonumun 1968 yılı guvemörler toplantısında özellikle altın ve özel keşide hakları üzerinde durulmuştur. Geçen yalki 
gerekçede hakkında ayrıntılı bilgiler verilen özel keşide haklariyle ilgili tasarı fondaki toplam iştirak hisselerinin •% 80 ini temsil eden 77 üye 
memleket tarafından onaylanması halinde, prensip itibariyle önümüzdeki yılbaşında yürürlüğe girebilecektir. 

Milletlerarası mometer ilişkilerdeki bunalımdan sonra meydana çıkan ikili altın sistemi allının fiyatı meselesini önplâna çıkarmıştır. Bu so
runla ilgili çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü toplantıda her hangi bir gelişme meydana gelmemiştir. 

1. 25. - Dünya (Bankası ve Milletlerarası K a l t a a Birliği 30 Haziran 1968 tarihinde soma eren hesap döneminde Dünya Bankası ve filyali 
olan birlik, gelişme halimdeki ülkelere ceman 953 milyon dolara baliğ finansman 'sağlamışlardır. Bu miktar bir önceki hesap döneminde sağlan
mış olan toplam kaynaklardam 177 milyom dolar noksandır. Bu azalmanın başlıca âmili gelişme halindeki ülkelere son derece elverişli şartlarla 
ikrazatta buluman kalkınma birliğimin mevcut kaynaklarının tükenmek üzere olmasıdır. Bu sebeple Kalkınma Birliği kaynaklarmın yeniden 
teşkilimi öngören bir plânı ilgili devletlerim tasvibine sunmuş bulunmaktadır. 

Som yıllarda bamka, kalkınan ülkelere sağladığı finansmanda tarım sektörüne gittikçe daha çok kaynak hasretmeye başlamıştır. Sulama ve 
feyezanla ilgili projelerin yanaşıra tarım sektörünün diğer sahalarına da yardım temini yoluna gidilmektedir. 
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C) TÜRKİYENİN DIŞ EKONOMİK VE MALÎ MÜNASEBETLERİ 

1. Milletlerarası Teşekküllerle münasebetlerimiz : 
a) Avrupa Ekonomik topluluğu (CEE) ile münasebetlerimiz : 
1. 26. - 1967 yılı Türkiye ile AET arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma'nm üçüncü yılıdır. 
Bu yıl zarfında ortaklığın faaliyetleri önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ticari alanda geçici protokolün tatbik sahası 6 ncı Md. nin de yürürlüğe 

girmesiyle daha genişlemiş ve Türkiye'nin birtakım yeni maddeleri sürmesinde gerekli kolaylıkların elde edilmesini sağlamıştır. Diğer taraftan 
Ortak Pazar memleketlerime dört ürünümüze tanınmış olan tarife kontenjanlarının tek bir topluluk kontenjanı halinde birleştirilmesi için aynı 
yıl içinde çalışmalar devam etmiştir, 

Filhakika tarife kontenjanlarının her yıl her memleket için kati şekilde neticelenmediği bir gerçektir. Ankara Anlaşması ile öngörülen tarife 
kontenjanlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amaciyle Topluluk Konseyi 21 Aralık 1967 tarihli toplantısında yeni bir karar alarak Türk Tütü
nü için tevhidedilmiş bir kontenjana gidilmesini tasvibetmiştir. 31 Aralık 1967 tarihinden itibafen Türk tütünü için tek bir topluluk tarife kon
tenjanı kabul edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca K. incir, K. üzüm ve fındığın tarife kontenjanlarının da 1 Temmuz'1968 tarihinden itibaren tev-
hidedilerek tek bir topluluk kontenjanı haline getirilmesi de öngörülmüştür. 

Malî alanda ise 1967 yılı sonuna kadar ortaklık Anlaşmasına Ek Malî -Protokolde 5 yıl zarfında verilmesi öngörülen 175 milyon dolarlık kredi
den 103.25 milyon dolarlık kredi, Türkiye emrine tahsis edilmiştir. Aynı yıl zarfında Ortaklık Konseyi Ortak Pazar ve Türkiye delegasyonlarına ge
çiş dönemi ile ilgili çalışmalara başlanılmasını tassiye etmiştir. 

1967 yılı boyunca Ortaklık Konseyi üç toplantı yapmıştır. iBu toplantıların ikisi (16 Mayıs ve 9 \Ekim) .Bakanlar, diğeri ise Büyükelçiler 
(1 Aralık) seviyesinde olmuştur. 

16 Mayıs 1967 tarihinde Brüksel'de toplanan ortaklık konseyine ise Türkiye Başbakanı başkanlık etmiştir. Bu toplantıda ortaklık konseyi, aynı 
zamanda ortaklık anlaşmasının 22 nci Md. si mucibince gereken görüş teatisinde bulunmuştur. 

Ortaklık Konseyinin 9 Ekim 1967 tarihli toplantısı ise, üetkili Türk makamlarının daveti üzerine Ankara'da yapılmıştır. Bu toplantı esnasında 
Ortaklık Konseyi Türkiye'nin geçici protoklün 6 ncı Md. si mucibince talebettiği ihracat kolaylıklarını görüşmüştür. Ayrıca geçiş dönemi ile 
ilgili meselelerin tetkik ile ilgili çalışmalara da başlanılmasını tavsiye etmiştir. 

1 Aralık 1967 tarihinde yapılan toplantıda geçici protokolün 6 ncı Md. sinin tatbiki ile ilgili bâzı kararlar alınmıştır. 
Bundan başka Ortaklık Konseyi, 1967 yılında üç defa toplanmış olan Avrupa Parlâmento Komisyonunun ortaklık meseleleri ile ilgili çalışma

larını da incelemiştir. 
Türkiye ile Ortak Paaar arasındaki ticari münasebetler 1967 yılı içinde geçen yıllardaki gibi olumlu gelişme göstermiştir. 
Hatırlanacağı üzere Ortaklık Konseyi 1966 yılı Kasımında Türkiye'ye tanınmış olan 4 kontenjan maddesi için (Tütün, kuru üzüm, kuru incir, fın

dık) 1967 yılında da geçerli olmak üzere yeni birtakım artırmaları kabul etmiştir. 

file:///Ekim
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Tarife kontenjanlarımızın 1966 ve 1967 yıllarına ait miktarları ve bunların kulknv durumları aşağıda gösterilmiştir 

Tütün 
K. Üzüm 
K. İncir 
Fındık 

1966 Kon. 

^âTeısT 
33 000 T 
14 300 T 
17 000 T 

Kullanma 
durumu 

"11 213 T 
25 988 T 
24 068 T 
17 000 T 

Kullanma 
vüzdesi 

78,5 
98 
100 

1967 Kon. 

17 615 T 
35 500 T 
.1.8 900 T 
18 700 T 

Kullanma 
durumu 

~14 728T 
29 417 T 
15 599 T 
18 700 T 

Kullanma 
vüzdcsi 

öüT 
76 
82 
100 

b) İktisadi İşbirliği ve .Kalkınma Teşkilâtı (OECD) ile Münasebetlerimiz, 
1. 27 - Üyesi bulunduğumuz İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ile olan münasebetlerimiz son bir yıl içinde şu gelişmeleri kaydetmiştir. 
Bilindiği gibi memleketimiz Teşkilâtın bütün Komitelerine iştirak etmekte ve faaliyetlerine katılmaktadır. Teknik işbirliği dışında OECD ile ilişki

lerimiz şu alanlarda yürütülmektedir : Avrupa Para Anlaşması ve Konsorsiyom. 
aa) Avrupa Para. Anlaşması (EMA) 
1. 28 - Avrupa Para Anlaşması Direktörler Komitesi 18 Haziran 1968 tarihli 71. toplantısında 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa Para Anlaşması

nı dikkate alarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti emrine 28 Haziran 1968 tarihinden itibaren 25 milyon dolarlık bir kredi açmayı öngörmüştür. 
Kredinin vâdesi 6 aydır, dolayısiyle 27 Aralık 1968 tarihinde geri ödenecektir. 
Kredinin faizi % 3 olarak kabul edilmiş kullanılmıyan meblâğ üzerinden de % 0,25 nisbetinde hizmet komisyonu ödenmesi uvgun görülmüştür. 

Vâdenin ısıt ı lması mümkündür. 
bb) Konsorsiyum : 
1. 29 — Kalkınma Plânımızın dış finansman ihtiyacına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bulunan Konsorsivom, İkinci Bes Yıllık Plân dö

nemimizin ilk yılına tekabül eden bu yıl sonunda, altı' yıllık faaliyetini doldurmuş bulunacaktır. 
Bilindiği üzere, 31 Temmuz 1962 de kurulmuş bulunan Konsorsiyom, Türkiye'nin kalkınma çabasına katılan OECD üyesi bâzı devletleri ve ulus

lararası kuruluşları bir araya getiren bir birliktir. 
Üyeleri halihazırda Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Holânda, Norveç, W , İsviçre, İngiltere, ABD, Lük-

semburg ile Avrupa Para Sandığı, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankasıdır. 
1963 yılından beri dıs finansman ihtiyacımız itonsorsiyom kanalı ile sağlanmaktadır. Birinci Plân dönemini teşkil eden 1963 - 1967 yıllarında, 

Kalkınma Plânımızın dış*finansmanım sağlamak amaciyle Koıısorsiyomdan ceman 1 milyar 543 milyon dolarlık kredi talebedilmiştir. Bu mikta
ra karşılık Konsorsiyom, 1 milyar 538 milyon dolarlık kredi taahhüdünde bulunmuştur. Konsorsiyomu Beş Yıllık devre zarfındaki taahhütleri ge
nel olarak artan bir seyir takibetmiştir. 

1968 yılı dış finansman ihtiyacımız 314 milyon dolar olarak tesbit edilmişti. Bunun 100 milyon dolarlık kısmının evvelki yıllarda imzalanan 
proje kredilerinden yapüacak kullanmalarla karşılanması, 214 milyon dolarlık kısmının ise program ve tecil ve röfinansman kredileriyle karşılan
ması öngörülmüştü. 214 milyon doların 30 milyon dolarlık tam isle rezerv artışıma matuf idi. Ayrıca mevent proje kredisi akımının, ileriki yıl-
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larda da devamını sağlamak ve bu suretle ekonomimizin 2 nci plân dönemi sonunda kendi kendine yeterli hale g e l e b i l d i için üyeleirden her yıl 
ve bu arada 1968 yılı için de 180 milyon dolarlık ilâve proje kredisi taahhüdünde bulunmaları talelbedilmiştir. 

Konsorsiyum, yülık toplantısında, dış finansman ihtiyacımızın, rezerv artışı hariç, 1968 ihracat gelirlerinin ve yabancı memleketlerde çalışan işçi
lerimizin tasarruflarından elde ©dilen döviz gelirlerinin daha y ü k * * olacağı mütalâam ile 160 milyon dolâr olacağı kanaatini izhar etmiştir. Bu
güne kadar (22 . 11 .1968) yapılan taahhütler yekûnu 97,8 milyon doları p r o v a m 'kredisi, 34 orıilyon dolan borç tahfifi ve 176,8 milyon doları da 
proje kredisi olmak üzere, cem'an 308,6 milyon d o l a r d a Henüz 1968 yılı taahhütlerini bildirmemiş olan memleketlerin taahhütleriyle birlikte 
'bu miktar daha da artacaktır. Buna mukabil 1968 yılında, bugüne kadar imzalanmışo lan anlaşmalar, 129,20 program ve borç taJhfifi kredileri 
ve 103,11 milyon dolar da proje kredileri olmak üzere cem'an 232,31 milyon dolardır. Yıl sonuna ıkadar Fransa ile 7,29 milyon dolarlık program 
ve 13,29 milyon dolarlık da proje kredisi ve Holanda ile'de 1 milyon dolarlık program kredisi anlaşması yapılması beklenmektedir. 

Konsonsiyum ç e r e z i n d e 1968 yılı için yapılan taahhütler şöyledir: 

, M e m l e k e t e 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Fransa 
Danimarka 
Almanya 
İtalya 
Lüksıemlburg 
Holânda 
Norveç 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
A . B . D . 
EMA 
IBRD 
EIB 

Toplam 

Program 

0,80 
0,70 

—. 
7,29 

(•) 
10,00 
7^0 

-
1,00 
(.) 
(.) 
(.) 

6.00 
40;0Ö 
25,00 

-
-

97,79 

Proje ; 

-
-

13,29 
-

10,00 
11,00 

-
-
-
(•) 

26,30 
6,20 

16,00 
-

60,00 
35,00 

176,79 

Borç tahfifi 

0,10 
0,50 

—. 
0,20 

— 
23,89 

2,00 
—. 
— 
(•) 
— 

0,30 
4,10 
2,91 

— 
— 

34,00 

Toplam 

0,90 
1,20 

• — 

20,78 
(.) 

43,89 
20,00 

— 
1,00 

(.) 
(.) 

'26,60 (*) 
16,30 
'57,91 
25,00 
'60,00 
35,00 

308,58 

(V Henüz taahhütlerini UUvrmiyen memleketler. 
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22 . 11 . 1968 tarihine 
ne kadar imzalanmış olan kredilerin memleketler ve müesseseler itibariyle dökümü işe şu şekildedir: 
e kaldar 1968 yılı içinde imzalanan anlaşmalar: 

Memleketler 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
İtalya 

' Lüksemburg 
Holanda 
Norveç 
tsveç ^ 
İsviçre 
İngiltere 
A. B. D. 
IDA/İBRD/IFC 
EMA 
EIB 

Toplam 

Program 

0,85 
0,70 

— 
— 

7,29 (*) 
10,00 
7,00 

— 
• — -

0,50 (•) 
— 
— • 

6,50 
40,00 

-
25,00 

-
97,29 

Proje 

— 
-
— 
— 

7,29 (•) 
10,00 
11,00 

— 
— 
-

• — • 

26,30 
10,96 
55,20 
25,00 

-
18,50 

164,25 

Borç tahfifi 

— 
0,20 

— 
-
— 

23,89 
2,00 

— 
— 

0,10 (•) 
— 

0,30 
2,40 
2,91 

-
-
-

31,90 

Toplam 

0,80 
1,00 

—. 
—. 

14,58 (*) 
43,89 
20,00 

— 
— 

- 0 , 6 0 (•) 
— 

26,60 
19,36 
98,11 
25,00 
25,00 
18,50 

293,44 

(V 1967 tahhhütîleriyle ügüi anlaşmalar. 

c) Türkiye'nin GATT üe ilişkileri 

1. 30 - Türkiye'nin bu yı,l içinde GATT ile ilişkileri, tavds görüşmeleri ve yeni program çerceve.inıdeki çalışmalarımız göz önünde bulundu
rularak şöylece özetlenebilir. 

(1) Taviz görüşmelerimiz : 
Bilindiği üzere Kennedy müzakereleri sonunda kabul edilen 1967 Cenevre Protokolüne göre, Türkiye lehindeki tüm tariffe ö n e m l e r i n i n uy

gulanmasına 1968 yılından itibaren başlanmıştır. Buna karşılık memleketimiz iktisadi bakımd an önemi olmıyan 23 madde üzerinde indirim yap-

http://�erceve.in�deki
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mayı kabul etiniş, ve 1968 yıılı başından itibaren 5 yıI!ık bir devrede gerçekleştirilecek Mir imler in uygulanmama başlanmıştır: Bu hususla ilgili 
(kararnamenin 244 sayılı Kanun hükümlerine göre onanmasını sağlıyaeak kanun tasarısı Türkiye Büyük Mîllet Meclisine sunulmuş olup ilgili 
komisyonlarda görüşülmektedir. 

Öte yandan gelişmekte alan sanayıin himavasi ve kalkınma plânlarının 'gerçekleri bakımı.utan ahdi taviz üstemizin önemli şekilde de
ğiştirilmesi münasebetiyle Genel Anlaşmanın 28 n«i maddesi çerçevesinde yapılan taviz görüşmeleri geçen sene sona ermiştir. 

(2) Bundan başka Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında ikinci plânın sürükleyici sektör « t a l k öngördüğü sanayileşme, önemli bir tica
ret politika aracı olan tarife hadleri açısından/eni çalışmalara yönelmeyi gerektirmiş ve bu yoldaki çalışmalar başlamıştır. 

(3) GATT ile ilişkilerimizde diğer bir konu da 82f/sayılı Kanun hükümlerine göre ithalâtttan alman damga resminin artırılması ile il
gili bulunmaktadır. Bu kanu halen GATT gündeminde b u l u n m a z d ı r . 

d) Milletlerarası Para Fonu ile münasebetlerimiz : 
1. 31 - 1968 yılında temin edilen 27 milyon .dolarlık destek!eme kredisi ile memleketimizin bu kuruluşa ödemesi gereken para miktarı 75,5 mil

yon dolara yükselmiştir. Ödeme dengesi problemlerimin loşa devrede geçici olarak halledilmesini teminen yapılan hu yardımlar hir k a l t a m a .kre
disi ımahiyeti taşımamadadır. Binde yarım bir hizmet ücretine Itabi olan İm paranın 27 milyon dolan tamamen kullanılmış .bulunmadadır. 

Milletlerarası Para Fonu' bünyesinde kurulması, düşümüm özel çeMliş hataları ile ilgili olarak ITüloümotimizee tasarının tasvibedildiği fona bil
dirilmiş ve bu helsaba iritirak edebilmek için e r e k l i kanuni f«rmalitelerin tamamlanması hazırlıklarına başlanmıştır. Bu konuda hazırlanan kanun 
tasarısı Büyük Millet Meclisine intikal ejttiriknek üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 

e) Dünya Bankası ve filyalleri ile münasebetlerimiz : 
I. 32. - Dünya Bankası memleketimizde hangi safhalarda faaliyette bulunacağını tesbit bu rnundan bir incelene yapmıatır; -.hazırlanmakta «lan 

rapor ikısa zamanda tamamlanacaktır. 
Projelerin finansmanı bakımından, Keban Enerid Nakil Haltları P r o j e n i n dış finansman ihtivaeınm .karsıl«n,nsı için Dünya Bankasından 25 

milyon'dolarlık kredi sağlanmış ve Kredi Anlaşmaşı immlanmıisitır. 
Seyhan «ulamam İkinci kısmının finansmam için de Dünya Bankası 22 ımilyon dolarlık bir kredi vermeyi kabul 'etmiştir. Müzakereler nihai 

safhaya gelmiştir. 
Bankanın filyallerinden Milletlerarası Finansman Kurumu da çeşitli projelerimizin finansmanı ile yakından ilgilenmektedir-. 

f) Avrupa Y a t a n ı Bankası ile münasebetlerimiz : 
i. 33. - Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ülkemiz arasında imzalanan ortaklık anlaşmasına ek malî protokol ile kallkmma projelerimizin fi

nansmanı için Avrupa Yatırım Bankası vasıtasiyle verilmesi kabul edilmiş 175 milyon dolarlık kredi limiti dâhilinde Kasım 1968 tarihi itibariyle 
98,2 milyon doları resmî sektör ve 29,9 milyon doları özel seikitöre laidolmak üzere toplam 128.1 milyon dolar itutarDnda kredi anlaşması imzalan
mıştır. 

Ekim 1968 tarihi itibariyle Anlaşması imzalanmış bulunan bu krodilerden 53 540 bin dolarlık .kullanma yapılmıştır. 



- 3 3 -

EMm 1967 t a h i n d e n itibaren imzalanan kredi anlaşmaları aşağıdaki projelere taallûk etmektedir : 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası vasıtasiyle özel sektör projelerinin finansmanı dçin 10 milyon ve 7,5 milyon, Azot Samayü A. Ş. nin Samsun 

Suni Gübre Fabrikası projesinin finansmanı için 5.6 milyon, TCDD elektrik ve Dizel lokomotifleri imali için 11 milyon dolar temin edilmiştir. 
Diğer taraftan, Etibankm Gökçekaya - İzmir Nakil Hatları Projesi için 5.5 - 5 milyon dolarlık finansman (talebimiz -banka ilgililerince pren-

sibolarak kabul edilmiş bulunmaktadır, 
Ayrıoa, Banka Boğaz Köprüsü ve çevre yollan projesinin finansmanı ile yakından ilgilenmekte ve finansman sendikasının kurulmam göre

vini üzerine almış bulunmaktadır. 

g) Kalkınma için (bölgesel işbirliği (RÖD) : 
1. 34. — Kalkınma için -bölgesel ^birliği (RCD) çerçevesindeki faaliyetler, ı Ocak - 31 Aralık 1968 devresi sarfında memnunluk verici bir 

şekilde gelişmeler .göstermiştir. 
Bahis konusu devrede cereyan eden faaliyetler ve üzerinde mutabakat ve anlaşmaya varılan hususlar şu şekilde özetlenebilir : 
- 31 Ağustos ilâ 2 Eylül tarihleri arasmda toplanan üye ülkeler ticaret ve ekonomi bakanları, üç memleket arasında mevcut ticari müna

sebet ve faaliyetleri daha çok -artırmak ve bir nizama ,sokmak gayesini güden Ticaret Anlaşmasını ve yine üye ülkelerin bilhassa kara ulaşımı yo
lu ile yaptıkları ticareti çok daha kolaylaştıracak ve -genişletecek nitelikte olan Transit Ticaret Anlaşmasını imzalamışlardır. 

- Yine aynı tarihler arasmda Türk ve İran Ticaret ve Eekonomi balkanları, Türkiye'nin İran'a yılda 350 000 fcaş canlı hayvan ihracetmesi 
hususunda anlaşmaya varmışlar ve ilgili akreditifler, Eylül ayından itibaren İran Hükümeti tarafından açılmaya başlanmıştır. 

- Pakistan'da ortak amaçlı teşebbüs niteliğinde kurulması teklif edilen Bilyalı Yataklar (Rulman) projesine Türkiye, 95 00ü dottâr iş
tirak hissesi ile katılmayı kabul etmiş ve ilgili Anlaşma Muhtırası 2 Ağustos 1968 tarihinde Ankara'da üç ülke temsilcileri tarafından imza-
lanrmştır. 

- 2 8 Kasım 1968 tarihinde; Pakistan ile Türkiye arasında Tungsten Karpit Projesi (Tungsten Carbide) imzalanmıştır. Bu anlaşma ge
reğince Pakistan, her hangi bir sermaye iştiraki olmaksızın, yıttlık kapasitesi 45 000 ton olan bu tesisten, beş yıl süre ile bütün Tungsten 
Carbide ihtiyacını temin edecek, İran, ise yalnızca ithal ihtiyacını Türkiye'den karşılama imkânlarını araştıracaktır. 

- 1 Ocak - 31 Aralık 1968 devresi zarfında, memleketimiz açısından en önemli gelişme Amerika Birleşik Devletlerinden yapılan % 50 
AID ithalâtımızın, kendi deniz ticaret filomuz ile t a r amad ığ ımla % 20 oranındaki kısmının RCD Ortak Denizcilik Hizmetlerine devredilmesi ol
muştur. 

- 1 9 6 7 yılı Ağusots ayında yürürlüğe giren ve üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını ve bu suretle bölge içi ticaretin 
gittikçe artırılmasını temin edecek ottan Çok Taraflı Ödeme İşlemleri RCD Birliği Anlaşması 1967 - 1968 devresinde tatbikata intikal et
miştir. 

2. - İki Taraflı Dıs Ekonomik ve Malî Münasebetlerimiz : 
1. 3 5 . - A r a m ı z d a ' İ k i l i Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları buttunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, 

Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, İsrail ve Birleşik Arap Cumhuriyeti ile 1968-1969 ticaret devresi için, bu Anlamalara ek yeni mal 
listelerini havi birer Ticaret Protokolü imzalanmıştır. 
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Bu memleketlerden S. S. C. B., Polonya, Macaristan Romanya, Bulgarfetan, Yugoslavya ve israil'e tanman yatırım kontenjanlarının yekûnu, 17,5 
milyon dolardır. Bu rakam 1967-1968 "devresinde 17 milyon dolar idL 

Diğer yandan 1968 - 1969 ticaret dönemi içinde stok fazlası gösteren tütün için bu memleketlerden vâki kısa süreli kredi talepleri in
celenmektedir. 

İkili Ticaret ve Ödeme Aanlaşmalariyle bağlı bulunduğumuz memleketlerle olan hesaplardan, 19 Ekim 1968 tarihi itibariyle 11 006 658 
dolar alacaklı, 8 .106 944 dolar borçlu ' durumdayız. Ancak 11 000 658 dolar alacağ un izm yekûnuna, 1966 - 1967 Ticaret Protokolü devre
sinde tanınan kısa vadeli tütün kredilerinden henüz tasfiye edilmemiş bulunan 1 595 312 dolarlık geçici krediler bakiyesi dâhil bulun
maktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Anlaşmalı memleketlerden 1968 senesi için 110 milyon dolarlık ithalât öngörmüş, fakat 8 ayllk tatbikat 
neticesi 105 milyon dolar olarak tesbit edilmiştir. 1967 senesi için 100 milyon dolar öngörülmüştü. ihracat ise" Devlet maniama Teşki
lâtınca 1968 senesi için 110 - 120 milyon dolar arasında düşünülmektedir. 1967 senesi için 91 milyon dolar öngörülmüştü. 

Anlaşmalı memleketlerden yapılan ihhalât 1967 senesi itibariyle genel ithalâtımızın % 15,81 " ni, ihracatımız ise 1967 senesi itibariyle 
% 18,33 nü teşkil etmektedir. 

Diğer yönden, Libya ile 29 Ocak 1968 tarihinde serbest dövize müstenit bir Tiearet Anlaşması .imzalanmıştır. 
1966 - 1967 döneminde Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ile serbest döviz esasına müstenit imzalanan Ticaret Anlaşmasının Kliring Anlaş

masına çevrilmesi iein Arnavutluk Hükümetinin yaptığı teklif incelenerek gerekli çalışmalar ikmal edilmiştir. 
Irak Temsilcilerimle Karma Komite toplantısı yapılarak her iki memleketin birbirleriyle olan ticaretlerinin gelişt irmesi yolunda «alışma

lar yapılmıştır. 

Tunus ve Finlandiya ile yapılan serbest dövize müstenit anlaşmalar devamlı olarak ithalât yönünde yürüdüğünden bunların memleketi
miz lehine tadil edilmesi yolunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca 1964 senesinde İran, 1967 de Bulgaristan ve Romanya ile yapılan Kara Nakliyat Anlaşmalarından sonra 1968 yılımla Macaristan, 
Yugoslavya, Ürdün, İrak'la Kara Nakliyat Anlaşmaları , Almanya ve Avusturya ile Kara Nakliyatı için Protokol imzalanmıştır. Roman
ya'nın İran'a sevk edeceği vagonların Türkiye üzerinden nakli mevzuunda da Romanya ile ayrıca bir Protokol imzalanmıştır. 

Son olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Moskova'da imzalanan Anlaşma ile temin edilen 200 milyon dolarlık krediden, evvel
kilere ilâveten üçüncü demir çelik tesislerinin önprojesinin yapılması için 27 000 bin dolarlık bir sözleşme imzalamıştır . 

II-Millî gel ir : 
II. 1 — Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1969 yılı Programında yapılan öntahminlere göre piyasa fiyatları itibariyle gayrisâfi 

millî hâsda 1968 yılında 104 milyar 49,9 milyon lirayı bulacaktır. Öte yandan 1965 fiyatları itibariyle 1967 yılında 85 milyar 554,5 
milyon lira olan gayrisâfi millî hâsılanın 1968 yılında 91 milyar 337,1 milyon lira ve böylece cari yıldaki artış hızının sabit fiyatlarla 
% 6,8 olması beklenmetkedir. Gayrisâfi millî hâsılada beklenen bu artış hızı. 1965 ydınm % 4,5 ve 1967 yılının % 6,0 oranlarındaki artışların
dan fazla olmakla beraber 1966 yılında tarımdaki olağanüstü gelişmenin etkisi altında ulaşılan % 10,3 oranındaki artıştan, nisbeten daha 
az bir hızı ifade edecektir. Bu oran program hedefine yaklaşılmış olacağını göstermektedir. 
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Aııasektörler bakımından gelişmenin, program ve 1966, 1967 yıllan ile mukayesesini yapabilmek için aşağıdaki II - I numaralı tablo ha
zırlanmıştır. 

T A B L O - I I . I 

Anasektörlerin gelişme hızları (%) 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
Ulaştırma 
İnşaat 

1966 

11,4 
10,6 
7,5 

12,8 
G.S .M.H 10,8 

1967 

0,9 
12,3 
7,0 
7,0 
6,0 

1968 
f ] 

4,1 
12,0 
7,2 
7,2 
7,0 

Gerçekleş
mesi 

beklenen 

1,9 
10,5 
9,0 

10,1 
6,3 

[*] 1968 yüı program hedefleri (1968 Program, S : 179) 
[••] GSMH. nin 1968 yûx için öntahmini. ' 

Üretim miktarı daha çok iklim şartlarına bağlı olan tarım sektöründeki son üç yıllık gelişme belli bir dalgalanma göstermektedir. Filha
kika 1968 yılında tarım gelirinin % 1,9 oranında olacağı beklenen gelişme hızı, 1967 yılındaki gelişme hızından yüksek olmakla beraber, 
program hedefinin altında kalmıştır. Sanayi sektöründe ise dikkate değer bir durum müşahade edilmektedir. Sabit fiyatlarla hesaplanan ge
lir rakamları daima artış gösteren sanayi sektörü, gelişme hızı bakımından 1968 yılında % 10,5 oranı ile, program hedefine ulaşamamakla 
beraber, yüksek bir seviyeye erişmiş görülmektedir. 

Diğer taraftan ulaştırma ve inşaat sektörlerinin her ikisinde de, sabit fiyatlarla gelişme hızları, hem 1967 yılını hem de program he
defini aşmıştır. 
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II. 2 - T o p l a m 
gösterilmiştir. 

kaynaklar ile toplam harcamaların 1967 ve 1968 yıllarındaki tahminleri karşılaştırılmalı olarak 11. 2 numaralı Tabloda 

1967 

Gayrisâfi millî hâsıla (*) 
Dış açık 

Toplam kaynaklar 

TABLO -- II. 2 

Kaynaklar - Harcamalar 

Cari fiyatlarla 

(Milyon Tl.) 
1968 % 

Gerçekleşme 

Toplam yatırımlar 
+ Sabit sermaye yatırımları 
- Ö z e l 
- K a m u 
+ Stok değişmeleri 
Kamu tüketimi 
Özel tüketim 

Toplam harcamalar 

(*) Piyasa ffyatlariyle 
Kaynak : D.P.T. Yaytrdan - 1969 yûı programı 

95,6 
1,0 

96,4 

19,0 
16,8 
7,8 
9,0 
2,2 

12,2 
65,2 

96,4 

Tahmin 

104,5 
1,6 

106,1 

22,0 
19,6 
9,3 

10,3 
2,4 

13,4 
70,7 

106,1 

9,6 
54,9 

10,0 

15,5 
16,3 
18,2 
14,7 
9,3 

10,1 
8,4 

10,0 
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II. 8 - Yıllar itibariyle Türkiye'de fert başına isabet eden sabit fiyatlarla gayrisâfi millî hâsılanın ulaştığı miktarlar II. 3 numaralı tabloda 
gösterildiği gibi olmuştur. 

TABLO - I I . 3 

Türkiye'de fert başına G.S.M.H. 

(Sabit piyasa fiyatlariyle) 

G.S.M.H Fert başına 
(1961 fiyatlariyle Nüfus G.S.M.H 

fıllar milyar Tl.) (000) (Tl.) 

1962 57 153,3 29 154 1 960 
1963 61527,1 29 880 2 059 
1964 64 544,6 30 623 2 108 
1965 67 469,9 31391 2 149 
1966 74 381,9 32 207 2 309 
1967 78 890,5 33 044 2 387 
1968 84 085,4 (1) 33 539 2 507 

(1) Öntahmin 
Kaynak : Devlet İstatistik Enssitüsü. 
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II. 4 - Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1968 yılına ait millî gelir hesaplarının cari fiyatlarla olan II. 4 numaralı tabaloda, 1965 fiyatlariyle 
olanı ise II. 5 numaralı tabloda gösterilmiştir. 

(Cari fiyatlarla) 

T ^ K L O - I L 4 

Millî gelir tahminleri 

1966 
(D 

% 
(2) 

1967 
(3) 

% 
(4) 

(Milyon Tl.) 
1968 % 
(5) (6) 

Tarım 
'Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Malî müesseseler + Serbest mes
1ekler 
Konut 
Devlet hizmetleri 
Yurt içi geliri 
Dış âlem geliri 
Safi millî ıhâsıla ( » i r fiyat-
farryla 
Vasıtalı vergiler 
Safi millî hâsıla '(Piyasa fiyatia-
1arıyla 
Aşınma - Eskime 
Gayrisâfi millî 'hâsıla 

27 314,0 
13 434,1 
4 462,3 
6 988,4 
4 719,0 

5 595,4 
2 547,8 
7 897,0 

72 958,0 
+ 598,5 

73 556,5 
8 471,2 

82 027,7 
3 661,7 

85 689,4 

18,6 
16,9 
20,1 
14,0 
9,6 

15,3 
11,0 
16,6 
16,5 

179,4 

17,1 
19,5 

17,3 
1-1,0 
17,0 

28 850,1 
15 664,2 
4 992,3 
7 819,9 
5 436,2 

6 484,9 
2 840,8 
8 590,0 

80 678,4 
+ 288,0 

80 966,4 
10 323,7 

91 290,1 
4 082,7 

95 372,8 

5,6 
16,6 
11,9 
11,9 
15,2 

15,9 
11,5 
8,8 

10,6 
- 51,9 

10,1 
2.1,9 

11,3 
11,5 

29 843,9 
17 597,9 
5 898,1 
8 636,6 
6 270,4 

7 395,7 
3 262,5 
9 418,5 

88 323,6 
+ 161,6 

88 485,2 
11453,1 

mm8,s 
4 553,6 

11,3 104401,9 

3,4 
12,3 
.18,1 
10,4 
15,3 

14,0 
14,8 
9,6 
9,5 

43,9 

9,3 
10,9 

9,5 
11,5 
9.6 

Kaynak : DPT. 
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T A B L O - U . 5 

(1965 fiyatlariy'e) 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Malî müesseseler + «er!be«t mes
lekler 
Konut 
Devlet hikmetleri 
Yurtiçi geliri 
•Dış âlem geliri 
Safi millî .hâsıla (-Faktör fiyat
ı y l a ) . 
Vasıtalı, verdileı-
Safi millî hâsıla (Piyasa fiyatla-
w l a ) . 
Aşınma - Eskime 
Gayrisâfi millî hâsıla 

Millî gelir tahminleri 

1966 
(D 

25 663,2 
12 710,2 
4191,7 
6 664,1 
4 629,5 

5 281,0 
2 490,4 
7 347,9 

G8 978,0 
+ 571,3 

69 549,3 
7 656,8 

77 206,1 
3 539,7 

80 745,8 

% 
(2) 

11,4 
10,6 
12,8 
8,7 
7,5 

8,8 
8,5 
8,5 

10,2 
+ 166,7 

10,7 
8,0 

10,4 
7,3 

10,3 

1967 
(3) 

25 905,7 
14 279,2 
4 487,0 
7 200,2 
4 955,6 

5 740,4 
2 715,6 
7 887,6 

73 171,3 
+ 271,9 

73 443,2 
8 309,0 

81752,2 
3 802,3 

85 554,5 

% 
(4) 

0,9 
12,3 
7,0 
8,0 
7,0 

8,7 
9,0 
7,3 
6,1 

- 52,4 

5,'6 
8,5 

5,9 
7,4 
6,0 

(Milyon 
1968 
(S) 

26 409,5 
15 784,9 
4 942,0 
7 829,8 
5 403,8 

6 213,7 
2 966,6 
8 585,1 

78 135,6 
+ 152,6 -

78 288,2 
8 960,0 

87 748,2 
4 088,9 

91 337,1 

Tl.) 
% 
(6) 

1,9 
10,5 
10,1 
8,7 
9,0 

8,2 
9,2 
8,8 
•6,8 

- 43,9 

6,6 
7,8 

6,7 
7,5 
6,8 

Kaynak : DPT. 
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A) Arz durumu 

Üretim : 

: 
III - ARZ VE TALEP DURUMU 

III. 1. - Tarımsal Üretim : Tarımsal üretim hava şartlarının etkisi altında bulunmakla birlikte, « r o l d e n beri genel bir verim artısı arz etmek
tedir. Bu münasebetle hububat veriminin 1965 te hektar başına 1 132 kilo iken 1967 de 1 295 e ulaştığı örnek olarak gösterilebilir. Aynı durum bak-
liyat, endüstriyel bitkiler ve diğer tarım ürünleri için de söz konusudur. 

Devlet istatistik Enstitüsünün tahminlerine göre, 1968 yılında tarımsal üretimdeM artış, yüksek ürün yıllarındaki artışlar seviyesinde olmamıştır, 
Millî gelir tahminlerinde de tarımsal gelirin bu yıl, plân hedeflerinin gerisinde olarak % 1,9 oranında bir artış göstereceği belirtilmektedir. Bununla 
beraber, bu artış oranı geçen yıldan daha fazladır. 

1968 yılı ön tahminleri ile 1967 yılı üretiminin kıyaslaması aşağıdaki tabloda yapılmıştır. 

TABLO - I I I . 1 

Tarımsal üretim 
i (Ton) 

Maddenin ismi 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Fiğ 
Kuşyemi 
Afyon (Sakız) 
Afyon (tohumu) 
Nohut 
Mercimek 
Soya 
Keten tohumu 
Kendir tohumu 

1967 
Üretimi 

(D 

10 000 000 
3 800 000 

900 000 
510 000 
112 000 

4 000 
90 

7 000 
97 000 

106 000 
5 500 

12 000 
3 100 

1968 
ön tahmini 

(2) 

10 000 000 
3 600 000 

800 000 
450 000 
118 000 

2 600 
125 

8 000 
105 000 
102 000 

6 500 
11 000 

2 500 
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Kaynak : (1) DİE. Tarım İstatistikleri Özeti, 1967 (Yayxn No. 557) 
(2) İhraç Mallan Tahmin Komitesi 1968 yüx ön tahminleri 

Maddenin ismi 

Ayçiçeği 
Susam 
Pamuk (Saf) 
Pirinç 
Çay 
Zeytin 
Zeytin yağı 
Üzüm (Toplam,) 
incir (Yaş) 
A. Fıstık 
Fındık 
Ceviz 
Badem 

1967 
Üretimi ( 

(D 

230 000 
40 000 

396 055 
140 000 
100 503 
495 000 

80 000 
3 500 000 

232 000 
8 500 

71000 
88 000 
32 000 

1968 
İJn tahmini 

(2) 

220 000 
52 000 

400 000 
120 000 
100 000 
800 000 
126 000 

3 775 000 
220 000 

20 000 
145 000 
90 000 
28 000 
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Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
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OJAıBLO-I IL 3 

TARIMDA T R A K T ö R E YERİ 

(1) 
Toplam 
tarımsal 
alan 

(1 000 
Hek.) 

22 161 
22 765 
22 940 
23 264 
23 076 
23 215 
23 913 
23 843 
23 841 
23 982 
23 836 

(2) 
İşlenen 
tarımsal 
alan 

(1 000 
Hek.) 

14 392 
14 764 
15 020 
15 305 
15 128 
15 167 
15 276 
15 367 
15 294 
15 454 
15 513 

(3) 
Traktör 
sayısı 

44 144 
42 527 
41896 
42 136 
42 505 
43 747 
50 844 
51781 
54 668 
65 103 
74 982 

(4) 
Traktörle 

işlenen alan 
(1 000 
Hek.) 

3 310 
3 190 
3 142 
3 160 
3 188 
3 281 
3 813 
3 883 
4 100 
4 883 
5 624 

(5) 
1000 Hek-
taradüşen 

traktör 
sayısı 
(3/1) 

1̂ 9~ 
1,87 
1,83 
1,81 
1,84 
1,88 
2,13 
2,17 
2,29 
2,71 
3,15 

W (7) 
1000 Hek- .Traktörle 
tar ekilen islenen ala-
alana düşen nm toplam 

traktör 
sayısı 
(3/2) 

3,07 
2,88 
2,79 
2,75 
2,81 
2,88 
3,33 
3,37 
3,57 
4,21 
4,83 

alan oranı 
% 

(4/2) 

23 
21 
21 
21 
21 
22 
25 
25 
27 
32 
31 

(V Her traktöre 75 hektarhk i§ kapasitesi hesaplanma. 
Kaynak : DİE, Tanm İstatistikleri Özeti, 1967 (Yayın No : 557) 
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TABLO-II I . 4 
HAYVAN ÜRÜNLERİ ÜRETtMî 

Hayvan ürünleri 

Yumurta" 
(Bal 
(Balmumu , 
Yaş koza 
ıSüt 
Yapağı 
Kıl 
Tiftik 

Birim 1965 1966 1967 

(Bin acled) 
(Ton) 

1 478 894 
10 320 
1144 
1745 

4 158 000 
43 000 
8 700 
8 300 

1 455 319 
11408 
1086 
1452 

4 322 000 
44 000 
8 700 
8 300 

1 536 189 
12 744 
1 174 
1654 

4 426 000 
46 000 
8 700 
8 400 

Aynıt Kaynak. 

TABLO - I I I . 5 

SAĞILAN HAYVAN SAYISI, SÜT ÜRETİMİ VE VERİMİ 

Hayvan sayısı Süt üretimi 
Hayvan basma yıllık 

süt verimi Kg. 

1965 1966 1967 1965 1966 1967 1965 1966 

Koyun 16 488 000 17 066 000 17 747 000 
Kıl keçi 7 531 000 7 373 000 7 395 000 
Tiftik keçi 1 632 000 1 693 000 1 568 000 
inek 4 180 000 4 423 000 4 564 000 
Manda ineği 351 000 363 000 373 000 

780 
576 
63 

2 446 
293 

804 
561 
65 

2 590 
302 

831 
561 
58 

2 666 
310 

473 
76 
39 
585 
835 

471 
78 
38 
586 
832 

1967 

468 
76 
37 
584 
831 

Toplam 30 182 000 30 918 000 31647 000 4 158 4 322 4 426 - -

Aym Kaynak. 
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III . 2 - Sınai üretim : T a n t a l üretimdeki nisbî durgunluğa karşılık sınai üretimde tatmin edici ve plân hedeflerine yakın bir artış görül
mektedir. Gerçekten 1968 programına göre beklenen % 12,0 oranındaki sınai üretim •artışı yaklaşık olarak gerçekleşme eğilimindedir. 

Esas itibariyle bâzı malların üretiminde 1965 ten beri devam edegelen genel bir artış göze çarpmaktadır. Bu eğilimin 1968 yılında aynı şe
kilde devamı dikkati çekicidir. 

1967 yılı Ocak - Temmuz devresine kıyasla 1968 in aynı devresinde cam, şeker, linyit ve yünlü dokuma gibi maddelerin üretim miktarlarında 
% 20 - 90 arasında büyük bir artış görülmektedir. Benzin, petrol ürünleri, elektrik ve pamuklu dokuma üretiminde yılın ilk yedi aylık devre
sindeki gelişme, 1968 yılı programında toplam üretim konusunda öngörülen hedefe yakındır. 

Elektrik üretiminin yıllar itibariyle kıyaslanın ası şu sonuçları vermektedir. Yılların ilk yedi aylık devreleri itibariyle 1966 üretimi 1965 in % 12 
si 1967 üretimi ise 1966 üretiminin % 11,6 sı kadar fazla iken, Ibu oran 1968 de % 13,6 ile önceki yılların artışlarının üstüne çıkmış ve bu duru
munu Eylül ayma kadar da devam ettirmiştir. Pamuklu dokumada ise 1966 ve 1967 yıllarının ilk yedi ayındaki artışlar, sırasiyle % 3,3 ve 2,9 
iken, 1968 ydmda % 12,2 ye ulaşmıştır. 

Çimento, kâğıt, net hadde mamulleri, şişe ve sigara üretiminde de genel bir artış görülmektedir. Taşkömürü üretiminde ise, ilk yedi ayda 
% 1 gibi cüzi bir artış görülürken, Eylül ayma kadarki üretim 1967 yılının aynı devresine kıyasla % 4,3 oranında azalmıştır. 

Dış ve iç lâstik üretiminde 1965 ten bu yana devamlı bir artış görülmektedir. 1965 te 508 bin aded olan dış lâstik üretimi 1967 de 1 milyon 
139 ,bin aded olmuştur. Aynı yıllar arasında iç lâstik üretimi ise 388 binden 867 bine yükselmiştir. Ancak 1967 yılının ilk altı ayındaki üretimi 
1968 in aynı devresi :ile karşılaştırılınca gerek iç lâstik, gerekse dış lâstik üretimimle % 7 8 llk bir azalma göze çarpmaktadır. 

Suni gübre üretimi, bâzı sınırlayıcı faktörlere bağlı olarak, 1965 - 1967 yılları arasında önemli 'bir gelişme gösterememiştir. 1968 yılında ise 
% 16,9 luk bir düşüş kaydedilmiştir. Mamul tü tün üretimi yıllar itibariyle bir dalgalanma göstermikte ve 1967 yılındaki düşüş 1968 de de devam 
etmektedir. 1967 Ocak - Temmuz devresinde üreti lene kıyasla 1968 yılının aynı devresinde mamul tütün üretiminde % 7,3 lük bir gerileme olmuştur. 
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L. P. G. 
Benzin 
Nafta 
Jet yakıtı 
Gazyağı 
Motorin 
Puel - Oil 
Asfalt 
Solvent 

Toplam 

^ 

1965 

46,9 
698,0 

17,9 
66,0 

423,2 
1 103,6 
1 720,9 

133,2 
1,9 

4 211,6 

TABLO - I I I . 7 

Başlıca petrol ürünleri üretimi 

Yıllık üretim 

1966 

80,2 
761,6 

28,8 
88,1 

421,9 
1 269,8 
1 962,5 

138,8 
2,6 

4 754,3 

(Bin ton) 

1967 

107,7 
796,9 
43,0 

175,4 
392,2 

1 259,1 
2 302,6 

185,9 
2,7 

5 265,5 

ilk dokuz aylık üretim 

1965 

32,7 
514,9 

12,3 
56,7 

283,4 
816,4 

1 207,0 
101,4 

1,4 

3 026,2 

1966 

55,9 
567,6 
23,1 
48,5 

320,8 
941,4 

1 417,7 
105,6 

2,0 

3 482,6 

1967 

79,6 
579,5 
37,0 

130,3 
305,8 
920,3 

1 692,0 
126,6 

2,1 

3 873,2 

1968 

95,6 
685,6 
19,6 
95,1 
342,6 

1 136,9 
2 047,6 

137,0 
2,3 

4 567,3 

1967 - 68 
Fark % 

•4- 20,1 
+ 18,3 
— 47,0 
— 27,0 
-f 12,0 
+ 23,6 
-f 21,0 
+ 8,2 
+ 9,5 

+ 17,8 

Kaynak : T. C. Petrol Dairesi ReisUği 



Üretim 

Yerli şirketler 
Yabancı şirketler 

Toplam üretim 
İthalât 

Toplam 

1965 

742,4 
790,3 

1 532,7 
3 049,0 

4 581,7 
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T A B L O - I I I . 8 

Hampetrol üretimi ve ithalâtı 
(Bin ton) 

Yıllık 

1966 -1967 1965 

806,8 1 039,2 558,5 
1 234,3 1 688,9 542,2 

2 041,1 2 728,1 1 000,7 
3 112,5 3 016,6 2 217,4 

5 153,6 5 764,7 3 218,1 

9 aylık durum 

1966 1967 

592,7 781,8 
893,0 1 222,3 

1 485,7 2 004,1 
2 266,9 2 312,9 

3 752,6 4 317,0 

1968 

792,1 
1 465,7 

2 257,8 
2 650,2 

4 908,0 

Kaynak : T. C. Petrol Dairesi. 

Stoklar : 

I I I . 3 - Aşağıdaki- tablonun (Tablo I I I - 9) incelenmesinden anlaşılacağı gibi gelişimi gözlenen onyedi maddenin yıl sonu stoklarında kesin bir 
eğilim göstermiyen dalgalanmalar vardır. 1967 ve 1968 yıllarmın Temmuz sonu rakamlarının karşılaştırılması, sigara stoklarında % 22,3, mamul tü
tün stoklarında* % 11,8 ve linyitte % 12,8 life düşme göstermektedir. 1968 Nisan sonu suni gübre stoklan 1967 Nteanma kıyasla % 68,5 oranında 
düşmüştür. Net hadde mamulleri, şişe ve yünlü 'dokuma stoklarında ise % 20 ye kadar bir artma vardır. Taşkömürü, benzin ve şeker gibi bâzr mal
larda, özellikle camda önemli bir artma görülmektedir. Pamuklu dokumada ise fazla üretime dayanan, % 35 oranında bir stok artısı gözlenmektedir. 
Çimento stokları 1968 Ağustos sonuna kadar bir önceki yılm ilgili ayına göre, değişik oranlarda düşme gösterirken 1968 Eylül stoklarında gecen ydin 
aynı ayma kıyasla % 13,2 lik bir artış kaydetmiştir, ö te yandan 1968 yılı içinde, çimento stoklan aylara göre de dalgalanma göstermektedir. Bir 
önceki "aya göre stoklar Temmuzda % 13,3* düşme, Ağustosta % 17 artma, Eylülde ise % 19,1 düşme göstermektedir. 



Çimento 
Cam 
Şişe 
Kâğıt 
Suni gübre 
Şeker 
Yünlü dokuma 
Pamuklu dokuma 
Elektrik 
Tütün 
Sigara 
Taşkömür 
Linyit 
Benzin 
Hadde mamulleri 
Petrol ürünleri 
Dış lâstik 
Is lâstik 

Birim 

" W ton) 
(1000 m2) 
(lOOOaded) 
(Ton) 
(Ton) 
(Bin ton) 
(Bin metre) 
(Bin metre) 

-
(Bin ton) 
(Ton) 
(Bnvton) 
(Bin ton) 
(Bit ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Aded)l 
(Aded) 
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T A B L O - I I L 9 

1965 - 1968 yularında stoklar 

Yıl sonu stokları 

1965 

74,3 
282,0 

20 274,0 
10 737,0 
38 483,0 

431,8 
2 086,0 

38 827,0 
—. 

1 129,0 
5 570,0 

23,0 
412,2 
44,9 

53 409,0 
167 820,0 
13 275,0 
12 401,0 

1966 

98,7 
247,0 

15 014,0 
5 960,0 

52 564,0 
502,6 

lı 631,0 
37 423,0 

' 
1 419,0 
7 116,0 

92,4 
359,8 

31,2 
103 777,0 
163 193,0 
40 340,0 
31 057,0 

. 

1967 

103,5 
530,0 

29 515,0 
4 206,0 

19 178,0 
582,7 

1 734,0 
55 239,0 

-
1 045,0 
6 756,0 

531,0 
289,0 

29,2 
.— 

192 125,0 
149 730,0 
62 648,0 

Temmuz ayı sonu 

1967 

71,7 
353,0 

20 780,0 
o 837,0 

52 580,0 r••] 
206,5 

2 078,0 
60 382,0 

-
939,0 

6 859,0 
259,5 
358,3 

19,1 [•]• 
132 848,0 T••]• 
197 053,0 
62 102,0 [•]• 
44 742,0 [•] 

1968 

46,1 
1 537,0 

21 865,0 
•3 156,0 

16 478,0 [**]' 
404,3 

2 090,0 
68 0İ64,O 

—. 
834,0 

5 329,0 
756,3 
312,3 
40,0 [*]< 

156 810,0 •[**]: 
243 183,0 

95 308,0 [*] 
54 141,0 [*] 

Fa 

+ 
+ 
+ 
— 
+< 
.+ 
+ 
— 
— 
+ 

— • 

+ 
+ 
+> 
+-
+ 

rk % 

35,7 
335,4 

'5,2 
34,4 
68,5 
95,8 

0,6 
35,1 
— 
11,2 
22,3 

191,4 
12,8 

109,4 
18,0 
23,4 
53,5 
21,0 

Kaynak : Çe§İM kurumlardan alman bilgiler. 
[ V AlUnu ay değerleridir. 
[**] Dördüncü ay değerleridir. 
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İthalât : 
III. 4 - 1968 yılının Eylül ayında 9 aylık devre itibariyle ithalât 569.4 milyon dolardır. Geçen yılın aynı devresine nazaran % 11,6 .oranında bir 

fazlalık arzeden ithalât hacminin arz durumuna tesiri, artırıcı yönde olmuştur. 
Tetkik edilen Oe«k - Eylül aylarında ithalâttaki gelişmenin 1967 ve 1968 yılları itibarıyi* mukayesesi yapılacak olursa sırasiyle : Yatırım 

malları ithalâtının 239 anil-yon dolardan '274 milyon dolara, hammadde ithalâtının 246 milyon dolardan 268-milyon dolara ve tüketim malları itha
lâtının ise 24 milyon dolardan 27 milyon dolara sıktığı görülür. 

B) Talep durumu : 
Türkiye'nin Kaynakları Harcamalar dengesinde özel tüketimin ve kamu tüketiminin 1968 yılında 1967 yılma nazaran sırasiyle % 6,8 ve % 12,6 

oranlarında arttığı Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından; tahmin olunmaktadır. (Paragraf II. 2 ye hakiniz) Gerek özel, gerek kamu tüketiminde 
müşahede edilen bu gelişmeleri, malların sap la r ındaki genel artışlarda da takibetmek mümkündür. Nitekim, 1967 ve 1968 yıllarının ilk yedi ayın
daki satışları 'bakımından yapılacak bir mukayeseye göre meselâ elektrik % 21,8, yünlü (dokuma % 50,7 pede re eamı <% 64,0 can la r ında .artış 
göstermektedir. Diğer satış" miktardarı ve gelişme oranlarına ise aşağıda değinilecektir. 

Satışlar : 
III. ' 5 - 1965 yılından bu yana genel bir artış gösteren satışlar, 1968 yrlının ilk yedi ayında da bu eğilime uygun olarak gelişmeye devam 

etmiştir. Pencere camı, net hadde mamulleri, 'benzin ve elektrik satışları son iki yıldaki hızlı artış oranlarını devam ettirerek hu yılın yedi avında, 
geçen yılın aynı devresine kıyasla % 15 ten % 60 a kadar değişen oranlarda gelişme kaydetmişlerdir. Petrol ürünleri, linyit, çimento, seker ve dış lâs
tik satışlarında da geçen yıla kıyasla oldukça önemli bir artış görülmektedir. Bu arada pamuklu dokuma satışlarındı*! gelişme özel 'bir durum arz 
etmektedir. Pamuklu dokumada 1965 yılındaki satışlara kıyasla 1966 ve 1967 yıllarının satışlarında devanın bir düşme görülürken bu durum içinde 
bulunduğumuz yılda tersine dönmüş ve 1967 yılmda Temmuz ayma kadar 90,2 milyon metre satılmışken, 1968 yılmm aynı devresindeki satışlar, 
% 13,9 fazlasiyle 102,8 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. Yünlü dokuma satışları ise pamuklu dokumadan çok daha fazla (% 50 7) artmış ve 1967 
yılındaki gerilemeyi -telafi etme eğilimine geçmiştir. 

Cam satışlarmdaki artış % 50 nin üstündedir ve 1968 yılının ilk yedi ayındaki satışlar 1967 toplam yıllık satışın dörtte üçüne yaklaşmıştır. Bu 
malların yanı sıra bâzı malların satışlarında görülen düşmeler oran olarak önemli bulunmamakta ve % 10 un altında kalmaktadır. (Tütün % 0,7, si
gara % 3, Taşkömürü % 6,0 ve kâğıt % 10,4) 

Daha çok gıda malları ile uğraşan büyük mağazaların satışlarında da genel bir artış eğilimi görülmektedir. Arikara ve istanbul'daki iki büyük ma
ğazanın 1967 yılmm sekizinci ayma kadarki satışlarına kıyasla 1968 in aynı devresindeki satışları toplam olarak % 15 kadar bir artış, göstermek
tedir. 



s* sî<i 

£ I § -

S- ^ S". 
A ^ S-

2 a 
S 

o ¥ 0 ^ g t . p M. d : ^ p* ^ A P ^ ^ p g-

P> ı—. o 
tu 05 O C «" fjS &' ^ 

3. I 

S& o: r* 
p: 

p | 

^ 

3 

p 

^ B. <s< ° -P •§ 
ons 
Fi: p 

e 

<S5 

> > W PL. P- g-
cı> <rr> H a p O P a 

O e* O 

ğ W Ö t d 
r~1 H-t. !»!• >_j. 

p a p a 
•-3 H3 

2 ° 
ö a 

o o o 
p 
p j 
<î> 
p u 

M * M» 

a a 

a <=*• f 

^ 
Oi M wO 

11 
^ 

tO rf* £2 Ci ^ g .^ 
CO 
on co 

tO 
* » ZJX CO UT tf> 

° ^ ° 
O O O M O n O T r f ^ C O O O O O 
es ta < ı - a " " - _ ._ . 

co c0 
- 3 CO ~ 3 

co V V o" ~0 ~© o' o" ^ o © p p> ^a 
O O O -3 

rf^ 
o 

Oi 

"o o V , o w 

to 

co to M ffl co rö 
W - 3 - " """ ,r" " " 

CO 
to uı ^ 00 o 

co 
*> co 

co 
00 •£• O § 

O 

00 
co 
co 
OT 
OT 
CO 

^ *̂  
O0 tO 
0 0 OT 
CO OT 

O M O 

CO 

co 
CO p 
V "co 

-3 
o 

co 
co 

~3 
CO 
00 
"o 

00 -~1 OT 
- 3 O - 3 

o 

on 
co 
OT 

co 
to to 
o o 
o "o 

H rfi CO 0 5 *> 
oo ö en QO ı-i 
ö co tö a 

o o w o O 

G5 

o 

- a 
o o 

co 
co 

en 
^o 
Ui 

co 

00 
co 

•rf̂  c 

CTt 
co 

o O uı 

OT OS 
o o 

i4^ 

co 
00 

M tO 'CO M M o co 

co 

co o co to 

co en co oo co co co 
25 ^ p %. Jo S p o o oo o o -

co 
co 
00 

C71 

co 

co 

co co 
co 
^0 

-b 

oo 

-s co 

co 
co 
co 

co * -

co 
co 

M C O S ^ C O S O O 

C T l ^ O T ^ C O O O ^ C O C O ^ J ^ * tö «5 co a ÜI ^ o co w <ı 
CO OO CO CO CO 00 OT 00 OO rf^ p 

*> co 

ZJi OT 

OT CO 
o OT ü ı 0o O O N> O O "OÎ O O O O 0o 

+ + + + 
CO M CH M 

O O rfa* O ÜI 

+ + + + + + 
^ >, --, c ̂  ̂  -s -̂  -s -. ̂  ŝ 
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Çimiento 
Şeker 
Elektrik 
Taş kömür 
Cam 
Suni gübre 
Benzin 
Petrol ününleri 

a) Belirtilen 
b) 1968 yılı, 

devrelerin, 
devresinin < 

TABLO -

Üretim, stok ve satı 

Devre 

Ocak - Ekim 
Ocak - Ekim 
Ocak - Ekim 
Ocak - Ekim 
Ocak - Eylül 
Ocak - Eylül 
Ocak - Eylül 
Ocak - Eylül 

. 1967 V^l^na nazarm 
son aynıdaki stokların 

- I I I . 11 

şlarda son gelişmeler 

Üretim (a) Satış (a) 

+ 13,0 + 12,5 
+ 22,9 + 6,4 
+ 13,3 -
- 4,1 — 2,2 
+ 59,8 + 41,6 
+ 7,4 - 11,6 
+ 18,3 + 14,4 
+ 18,9 •+ 12,9 

1968yüında% değişmeleri. 
, 1967 nin aynı ayına oranı. 

Stok 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

00 
70,9 
52,6 

87,3 
331,6 

60,0 
105,6 
57,0 

Enerji tüketimi: 

III. 6 - Gerek endüstrileşmenin bir göstergesi olması, gerekse sınai üretimi 'etkilemesi bakımından enerji tüketiminin gelişmesi ve kompozis
yonunun ayrı bir özelliği vardır. Yurdumuzda enerji tüketiminin % 75 imden fazlası sanayi, cer ve inşaatta olmaktadır. Sanayide ve ulaştırmada 
önemli yeri olan benzin, motorin ve fuel oil ise petrol ürünleri üretim ve tüketiminin % 8 ini aşmaktadır. Bu maddelerin gerek üretimi* gerekse 
tüketimindeki artmalar sınai mallar üretimi açısından gerçek bir önem taşımaktadır. 

Öte yandan enerji tüketiminde kaynakların kullanılış oranında önemli değişmeler göze çarpmaktadır. Odun tüketimi 1965 yılında toplam 
«nerji tüketimin % 25 inden fazla iken, 1968 yılında bu oran yarı yarıya düşerek % 12,7 olmuştur. Petrol ürünlerinin toplam tüketimdeki yeri 
ise devamlı bir artıma göstermekte ve 1965 te % 20,5 iken 1966 ve 1967 yıllarında dalha da artarak, sırasiyle % 29,7 ve % 31,2 seviyelerine var
mış bulunmaktadır. Petrol ürünleri tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki oranı 1968 de % 33,7 e ulaşmıştır. 

'Devamlı artış kaydeden Petrol ürünleri üretiminde en önemli yükseliş sıvı petrol gazı (L.P.G),'benzin, motorin ve fuel oilde görülmektedir. Üre
tim Ve stok özelikleri dolaymiyle, petrol ürünleri tüketimi, üretimdeki artışı çok yakın bir paralellik içinde izlemektedir. Gerçekten, 1967 yılının 
ilk yedi ayına kıyasla 1968 yılında- benzin üretimi % 22,0 ve yine aynı iki devrede satışlar ise % 10,3 artmıştır. 

Taşkömürü satışlarında da, linyitten daha az olmakla beraber belli bir artış görülmektedir. Ancak toplam enerji üretimi içindeki payı itiba
riyle taşkömürün oranı kısmen azalmakta linyitin oranında kısmî bir artış müşaihade edilmektedir. 
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III. 7 - Bütün İm kaynakların yanı sıra elektrik enerji,! ayrı bir yer tutmaktadır. Elektrik üretimi daha önceki yıllarda, her yıl, bir önce 
kine kıyasla % 12 kadar artarken, 1968 yılı Ocak - Eylül döneminde, geçen yılın aynı devresine kıyasla % 14 lük bir artış göstermiştir, öte yan
dan satışlardaki artış, hemen hemen üretime y a b n s e y l e r k e n 1968 de hızlanma ve 1967 nin ilk yedi ayma kıyasla (bu yılm aynı -devresindeki 
satışlar % 22 kadar 'bir artış göstermiştir. Bu oran, ilgililerce 1968 yılının tülrmMein öngörülen % 15 lik hızın üstündedir. Elektrik enerjisi üre
timinde 1964 yılında taşkömür ve su aşağı - yukarı aynı oranda kullanılırken, da!ha i m r a M yıllarda kaynak olarak suyun kullanışı artmış, kullanı
lan taşlkömür miktarı ise hemen hemen sabit kalmıştır. 1968 yılı Ocak - Ağustos devremde üretilen elektriğin % 50 kattan su enerjisi i ler ide edil
miş, •% 20 si için akaryakıt, % 17 si için linyit ve % 13 ü için de taşkömürü kullanılmıştır. 1965 vdında bu oranlar sırası ile % 37, % 9, % 22 ve 
% 32 olmuştur., ' , . . 

Tüketime gelince, sanayi, inşaat ve cer için tüketilen elektrik enerjisi toplam yılhk tüketimin % 75 inden fazlasını teşkil etmektedir. 1965 
yılında bu oran % 75,5 iken he ry ı l bdli Ibir miktarda artarak (Tablo : III. 14) 1968 de % 77,2 olmuştur. öte yandan, *bu alanda tüketilen 
•enerji 1965 yılma kıyasla % 50 kadar fazladır ve 1968 yılında 1967 yılma oranla % 17 fazla gerçekleşeceği öngörülmelktedir. Diğer almaçlarla 
tüketim de her yıl muntazaman % 10 kadar artmaktadır Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi fert'basma tüketim oldukça önemli bir oranda art
maktadır. 

Yıllar 

~ 1 9 6 5 
1966 
1967 
1968 

Taş kömürü 
(Bin ton) 

4^ÜÖ 
4 465 
4 700 
4 750 

TABLO _ III. 12 

Enerji tüketimi 

Linyit 
(Bin ton) 

4 000 
4 920 
5 600 
6 150 

Petrol ürünle 
(Bin ton) 

3 394 
5 002 
5 540 
6 280 

clrolüjik enerji 
Vlln. Kwh.) 

2 167 
2 318 
2 318 
2 375 

Odun 
(Bin ton) 

15 120 
8 100 
8 000 
8 000 

1 

O* 
Tezek 
tin ton) 

15 700 
16 020 
15 900 
15 800 
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Enerji cinsi 

Taşkömürü 
Linyit 
Petrol ürünleri 
Hidrolik enerji 
Odun 
Tezek 
Toplam enerji 

TABLO - I I I . 13 

Çeşitli enerji kaynaklarının kullanış oranı 

1965 

4^0 
2 680 
5 396 
1084 
7 021 
5 730 
26 321 

Taşkömürü eşdeğeri olarak birinci enerji 
tüketimi 

(1000 Ton) 
1966 1967 

4 665 
3 267 
8 006 
1 391 
3 810 
5 850 
26 989 

4 700 
3 733 
8 800 
1430 
3 800 
5 800 
28 263 

1968 

4 750 
4 100 
10 080 
1449 
3 800 
5 750 
29 929 

Tüketilen enerji içinde çeşitli enerji 
kaynaklarının payları 

1965 1966 ° 1967 1968 

16,8 
10,2 
20,5 
4,1 
26,7 
21,7 
100,-

17,3 
12,1 
29,7 
5,1 

14,1 
21,7 
00,-

16,6 
13,2 
31,2 

5,1 
13,4 
20,5 

100,-

15,9 
13,7 
33,7 
.4,8 
12,7 
19,2 

100,-

Kaynak : 1968 Programı. 
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Konsolide Devlet Bütçesi cari harcamaları : 
III. 8. - 1968 yılında kamu harcamaları, talep hacminin arzu edilen iktisadi gelişmeye uygun seviyelerde bulunmasını sağlıyacak şekilde yö

neltilmiştir. Gerçekten aşağıdaki cetvelde görüleceği gibi kamu cari harcamaları, 1968 yılında konsolide Mitçe harcamaları, Genel Bütçe harcamala
rı ve Genel Bütçe fiilî ödemeleri açılarından bir evvelki yıla oranla '% 15 ile $,16 arasında bir artış kaydedilmiştir. 1968 yılının ilk 7 ayındaki bu 
artış kamu sektörü cari harcamalarının, talep hacmini bir önceki yılın rakamlarına göre 750 milyon lira civarında artırıcı yönde etkilediğini göster
mektedir. Buna ait tablo aşağıda verilmiştir. 

(Mart -Eylü l dönemi/Milyon Tl.) 
1967 1968 •% 

Konsolide 'bütçe (Verile emrine bağlanan) 4.857.4 5.591.6 
Genel Bütçe (Verile emrine bağlanan) 4.381.0 5.063.0 
Genel Bütçe (Fiilen ödenen) 4.312.2 5.002,2 

Yatırımlar : 

I I . . 9. - 1967 ve 1968 yılları için makro seviyedeki yatırım tasarruf dengesi tahminleri Tablo III. 15 te göz 

TABLO - I I I . 15 

Yatırım - Tasarruf dengesi 

(MilyonTl.) 
1967 

15.1 
15.6 
16.0 

österil mistir. 

Tahmin T. 
1968 
ahmin 

I - Toplam yatırımlar 17 90ü 
A) Sabit senmaye yatırımları 16 600 
B) Stok değişmeleri 1 300 

II - Toplam tasarruflar 17 900 
A) Yabancı kaynaklar 1 360 
B) Yurt içi tasarruflar 16 540 

a) Özel 8 266 
'b) Kamu 

C) Ek tasarruf gereği 

21 950 
19 600 
2 350 
21 950 

16 540 19 695 
10 320 

8 274 9 375 
680 

Kaynak : D. P. T. 
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1968 yılında toplam yatırımların 21 21.950,0 milyon lirayı bulacağı takmin edilmektedir. Bunun 19.695,0 milyon lirası ic tasarruflardan, 
1.575,0 milyon lirası ise dış kaynaklardan karşılanmaktadır. Böylece yatırım tasarruf dengesi 680,0 milyon liralık bir acık vermektedir. Bu açığın 
yıl sonuna kadar alınacak tasarruf artırıcı tedbîrlerle kapatılacağı düşünülmektedir. 

Kamu sektörü yatırımları : 

III. 10 - 1968 yılı III ncü dönem (Ocak - Eylül sonuçlarına göre kamu sektörü yatırımları geçen yılın aynı dönemine nazaran % 19,5 artarak 
5.911,9 milyon liraya ulaşmıştır. Bu devrede 1968 yılı: programında öngörülen toplam kamu yatırımlarının % 58,8 i gerçekleşmiştir. Genel ve 
katma bütçeli daireler ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarında gecen yılın III ncü dönemine göre artış oranlan sırasiyle %24,3, %1756 ve 
{%!19,3 tür. (TabloIIL 16) [*] 

TABLO - I I I . 16 

Kamu yatırımlarının kuruluş tiplerine göre gerçekleşme durumu 

Ocak - Eylül 
(Milyon Tl.) 

1965 
Mutlak Gerçekleşme 

1966 1967 1968 1965 
% Gerçekle 
1966 

şme 
1967 1968 

I - Genel bütçeli daireler 
II - K a t m a bütçeli daireler 

I I I - Döner sermayeli idareler 
IV - İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Toplam 

698,1 
967,7 
105,8 

1 295,5 

1 058,9 
1 321,0 

133,0 
1 838,8 

1 177,6 
1 702,7 

143,9 
2 923,8 

1 463,4 
2 002,5 

150,8 
2 295,2 

43 
44 
40 
44 

53 
52 
47 
62 

56 
61 
40 
58 

56,6 
54,9 
42,4 
66,1 

3 067,1 4 351,7 4 943,0 5 911,9 53 56 58 58,8 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı. 
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I - Tarım 
II - Madencilik 

III - imalât sanayii 
IV - Enerji 

V - Ulaştırma 
VI - Turizm 

VII - Konut 
VIII - Sağlık 

IX - Eğitim 
X - Diğer hizmetler 

XI - Kalkınma fonu 

Toplam 

TABLO - III. 17 

Kamu yatırımların sektörler itibariyle gerçekleşme durumu 

Ocak - Eylül 

Mutlak Gerçekleşme 

1965 

617,8 
320,4 
326,0 
330,3 
683,6 
57,4 
44,2 
94,8 

355,9 
176,7 
-

8 007,1 

1966 

781,5 
448,3 
640,7 
572,4 
893,8 

71,7 
116,6 
133,2 
450,0 
243,6 
-

4 351,7 

1967 

881,0 
382,5 
795,5 
718,7 

1 007,7 
70,5 

168,9 
164,1 
496,4 
262,5 
-

4 947,8 

1968 

1 051,5 
370,4 
941,6 
826,8 

1 267,4 
64,4 

186,9 
163,2 
668,9 
349,6 

21,2 

5 911,9 

1965 

42,0 
53,0 
27,7 
45,4 
51,2 
40,1 
33,1 
39,6 
47,2 
53,5 
-

43,6 

(Milyon Tl.) 
% Gerçekleşme 

1966 

49,5 
67,9 
61,8 
49,7 
55,7 
77,8 
67,9 
48,3 
52,2 
63,5 
-

55,7 

1967 

53,3 
59,0 
53,5 
64,9 
59,3 
66,2 

125,2 
57,6 
49,0 
57,7 
— 

57,7 

1968 

51,3 
74,1 
56,9 
61,3 
62,9 
45,5 
92,1 
62,5 
50,3 
67,0 
53,7 

58,8 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşküâtı. 

1968 yılı genel ve katma bütçelerinin yatırım giderleri uygulaması geçen yılla mukayeseli olarak aylar itibariyle tablo III 18 de gösterilmiştir 
Bu yıl, genel bütçeden fiilen harcanan yatırım giderleri malî yılın 7 nci ayında toplam olarak geçen yılın aynı dönemine göre % 121 artarak 
1 270,2 milyon liralık bir seviyeye ulaşmıştır. Katma bütçe yatırım giderleri ise aynı dönemde geçen yıla nazaran % 31,1 fazlasiyle 1 711 0 milyon 
Tl. olarak gerçekleşmiştir. 

[*] Kamu yatımları içindeki genei've katma bütçeli dairelere ait rakamlar Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konudaki kıstaslara ve zaman 
ve kapsamına göre hesaplanmıştır. Bu bakandan bütçe rakamları ile uygunluk arz etmemektedir. 
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Tümü ile kamu sektörü yatırımlarının, yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi 1968 konjonktürünü yüksek seviyede tutucu bir fonksiyonu 
olmuştur. 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Genel toplam 

7 aylık toplam 

TABLO - I I I . 18 

Fiilî yatırım giderleri 

(Bütçe yılma göre) 

Katma bütçe 

1967 

1839 
169 773 
102 006 
231 041 
186 041 
212 456 
229 336 
227 290 
204 876 
201 157 
187 730 
256 671 

2 210 216 

1968 

44 983 
126 659 
232 831 
215 975 
210 808 
221 392 
217 526 

(Bİn Tl.) 

Genel bütçe 

1967 

37 733 
150 319 
147 039 
224 397 
261 733 
219 603 
263 953 
294 487 
239 202 
250 882 
124 125 
304 294 

2 517 767 

1968 

77 837 
148 001 
256 919 
222 083 
329 525 
313 252 
363 571 

1132 499 1270 174 1304 777 1711188 

Kaynak : Maliye BakanUğı 

özel sektör imalât sanayii yatırımları : 

III. 11 - Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan özel sektör imalât sanayii II nci dönem (Ocak - Haziran) yatırım anket sonuç
larına göre bu yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir fark arz etmemektedir. İmalât sanayii yatırımlteı, daha ziyade içki 
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kâğıt, kimya, metal dışı mamuller ve makina imâli gibi sanayi kollarında önemli ölçüde artmış, buna karşılık tütün, dakuma, kereste, mobilya, 
demir - çelik ve metalürji gibi diğer sanayi kollarında azalmıştır. (Tablo III. 19) 

T A B L O - H I . 19 

1968 yılı özel sektör imalât sanayii 

(Bin Tl.) 
Sektörler 

Oıda 
îçki 
Tütün 
Dokuma 
Giyim 
Kereste 
(Mobilya 
Kâğıt* 
Matbaa 
Deri /ve kösele 
Lâstik ve plâstik 
Kimya 
Petrol mamulleri 
Metel dışı mamulleı 
Demir - Çelik ye metalürji 
Madenî eşya 
Makina imâli 
Elektrik makina ve malzemesi 
Taşıt araçları 
Diğerleri 

Toplam 

yatırım 

1967 

167 445 
64 480 
5 360 

469 151 
4 732 

40 976 
7 159 

16 901 
44 204 
7 149 

125 336 
184 080 
87 042 

224 309 
244 676 
142 761 

50 103 
81 969 

123 382 
20 340 

2 101 805 

anketi sonuçları 

Artış 
1968 

167 216 -
104 747 

1762 -
373 509 -

,3 486 -
21255 -

3 436 -
42 583 
41 130 -
7 111 -

97 378 -
221 824 

75 161 — 
,396 286 
116 324 -
127 104 -

81 744 
72 1518 -

129 901 
29 818 

2 114 288 

•% 

6,2 
62,2 
67,l 
20,4 
26,3 
48,1 
52,0 

152,0 
15,6 
4,5 

22,3 
20,5 
13,6 
76,7 
32,0 
11,0 
63,2 
11,5 
5.3 

46,6 

0,6 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkü&U. 
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İnşaat ve konut : 

I I L 1 2 - Belediyelerce verilen inşaat ruhsatnamelerine göre toplam inşaatın ov, apartman, ticari yapılar, sınai yapılar, sosyal ve kültürel yapı
lar peklinde değer ve alan lolarak dağılımları III. 20 ve III. 21 numaralı tablolarda gösterilmiştir. 

1,967 yılında bir yıl evveline göre toplam mşaat ruhsatlarında değer (olarak % MJ8, alan olarak ise % 1,3 lük bir artış gerçek leş mistir. Aynı 
yıl içinde değer ve alan olarak en yüksek artış apartman inşaatında olmuştur. Apartman inşaatı değer olarak % 17,9, alan olarak )% 9,1 art
mıştır. 

1008 yılı Ocak - Temmm döneminde geçen yılın aynı dönemine göre verilen inşaat ruhsatları değer olarak %«4,4 artmıştır. Alan olarak 
a r t * ise % 22,1 dir. 

İnşaat yatırımlarının 1968 yıh konjonktürünü yüksek bir seviyede tutmak konusunda bel l ik le etikili .olduğunu yakardaki durum göstermek
ledir. 

TABLO - III. 20 

1966 - 1967 yıllan inşaat durumu 

A) tnşaat alanı itibariyle 

(1 000 W) 
Artış 

Yıllık 1966 1967 !% 

Ev 
Apartman 
Ticari yapılar 
Smai yapılar 
Sosyal ve kültürel yapılar 
Diğer 

972,7 
042,4 
725,8 
723,5 
593,3 
501,7 

4 130,0 
5 503,2 
1 431,4 

754,2 
410,2 
499,2 

+ 
+ 

+ 

-

3,9 
9,1 

17,1 
4,2 

30,9 
0,5 

Toplam 12 559,4 12 728,2 + 1,3 



- 6 3 -

B) 

Yıllık 

Ev 
Apartman 
'Ticari yapılar 
Smai yapılar 
Sosyal ve kültürel yapılar 
Diğer 

Toplam 

Kaynak : D. 1. E. 

inşaat değeri itibariyle 
(Milyon Tl.) 

1966 

860,9 
1 632,9 

504,5 
244,5 
237,4 
134,6 

3 614,8 

1967 fr* 

988,1 + 14,8 
1925,4 + 17,9 

451.6 - 10,5 
254,0 + 3,9 
158.7 - 33,2 
118,7 - 11,8 

3 896,5 + 10,8 

remuo-m. 2i 
1967 -1968 yılları inşaat d u n a n 

A) inşaat alanı itibariyle 
(1000M2) 

»Ocak - Temmuz 

Ev 
Apartman 
Ticari yapılar 
Sımai yapılar 
Sosyal ve ıkültürel yapılar 
Komutlara ait müştemilât 
Diğer 

1966 

2 472,6 
3 161,9 

775,5 
430,3 
214,5 

-
249,6 

1967 

2 855,3 .+ 
3 809,3 .+• 
1027,8 •+ 

498,1 + 
372,9 + 
138,0 
215,5 -

Artış 
% 

15,0 
20,5 
32,5 
15,8 
73,8 

.— 
13,7 

Toplam 7 304,4 8 916,9 - 22,1 
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Yabancı sermaye : 

III. 13 - Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu :ve Petrol Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa ilişkin tebliğe göre yurda fii
len getirilen özel yabancı sermaye miktarı, 1968 Ocak - Eylül devresinde, geçen yûm aynı devresine göre, hem nakdî, kem de aynî olarak artmıştır. 

Getirilen nakdî sermaye 44,4 milyon liradan 67,0 milyon liraya, aynî sermaye ise 101,1 milyon liradan 133,3 milyon liraya yükselmiştir. 

1 - Aynî 
2 - Nakdî 
3 - Gayri maddi 

TABLO III. 22 

Gelen yabancı sermaye 

(Milyon Tl.) 
Yıllık 

1966 1967 

61,4 156,8 
13,0 46,0 
16,0 63,4 

Ocak -

1967 

101,1 
44,4 
62,4 

Eylül 

1968 

133,3 
67,0 
63,9 

Toplam 90,4 266,2 207,9 264,2 

Kaynak : Maliye Bakanhğ-ı. 

Yatırım mallan ithalâtı : 

III. 14 - Yatırımların bir karinesi olarak düşünüldbilecek olan, yatırını mallan ithalâtınuı toplam ithalât idildeki payı önemli boyutlar için
de devam etmektedir. 1965 yılında toplam ithalatın % 42,2, 1966 da %*47,5 ve 1967 ve % 47,2 sini yatırım malları ithalâtı teşkil -etmekteydi. Bu yıl 
Ocak - Eylül döneminde, göçen yılın aynı dönemine göre. 34,9 milyon dolar artarak 274,2 milyon dolara yükselen yatırım mallarının: toplam ithalât 
içindeki payı % 48,2 olmuştur. 
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Sınai krediler ve mesken inşaat kredileri : 

III. 15 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi -Bankası tarafmdan özel sektöre açılmış olan toplam sınai kredileri ve 
yine özel sektöre açılan masken inşaat kredilerinin aylar itibariyle -seyri, geçmiş yıllarla 'mukayeseli olarak -tablo III. 23 de gösterilmiştir. 

<teak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
May.» 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Ekim 
•Kasım 
Aralık 

TABLO - Ili. 23 

Sınai krediler ve mesken inşaat kredileri 

(Milyon Tl.) 

Sınai 'krediler Mesken inşaat kredileri 

1966 1967 1968 1966 .1.967 196; 1968 

595 
619 
628 
665 
707 
693 
722 
759 
77-6 
819 
827 
817 

820 
849 
878 
925 
950 
932 
952 
993 

1 031 
1015 
1050 
1043 

059 
097 
096 
118 
133 
147 
156 
186 

1507 
1 590 
1603 
1604 
1608 
1114 
1«33 
1635 
1645 
1653 
1665 
1768 

1 736 
1 791 
l 691 
1T72 
1 7-57 
1756 
1752 
1745 
1 749 
1750 
1749 
1858 

I 844 
1 835 
1 821 
1 803 
1 798 
1 793 
1 784 
I 791 

Kaynak : Merkez BarCkm,. 

196.7 yılı Aralık -ayı sonunda 1 043,0 milyon lira olan sınai krediler (hacmi, 1968 Ağustos sonu itibariyle % 13,7 artarak 1 186,0 milyon liraya ulaş
mıştır. 

Mesken inşaat kredileri ise aym dönemde 67 milyon lira azalarak 1 791,0 milyon lira olmuştur. 
Devlet Yatırım Bankam tarafından Kamu İktisadi Teşebbüslerine açılmış olan toplam krediler 1968 yılı ilk 9 ayında -863,9 milyon lira artarak 

8 018,8-milyon lira olmuştur. 
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îhracat : 
III. 16 - Ekonomin i talep yönü açısından ihracatın durumuna ıgelince 1968 yılının- ilk dokuz aylık devresinde ihracat 305,8 milyon lira 

dolar olmuştur. İhracatın seviyesi, 'geçen yıl .aynı devrede 313,7 milyon dolara ulaşmıştır. Bu sebeple ihracatın talep seviyesine Ibüyük ölçüde tesir 
etmediği söylenebilir. 

O) Hizmetler : 

Ulaştırma : 
III. 17 - 1967 ve 1968 yıllarının ilk yedi aylık faaliyetlerinin karşılaştırılması (Tablo III. 24), iç hatlarda demir, deniz ve hava yolu ile yolcu 

taşımada % 1,2 lik bir artış olduğunu .göstermektedir. Dış hatlardaki artış hızı ise % 40,6 gibi önemli bir seviyeye çıkmış bulunmaktadır. Aynı du
rum yük taşıma için de söz konusudur. Yurt içinde karayolu ile yük taşıma alanında her yıl % 20 ye yakın bir artış görülmektedir. Dış hatlarda 
demir ve havayolu ile yük taşımada ise bu oran % 24 ü bulmuştur. (Tablo III. 25) ö te yandan' hava alanlarındaki yolcu ve eşya trafiğinde de daha 
önceki yıllara kıyasla bir gelişme görülmektedir. (Tablo III. 26) 

T A B L O - I I I . 24 

Taşınan yolcu 
A) iç hatlarda yolcu taşıma 

(Milyon yolcu/Em.) 

Yıllık yolcu taşıma 7 aylık devre 

Ulaştırma tipi 
1965 1966 1967 1967 1968 

Demiryolu 4 075,5 4 185,0 4 301,0 2 126,0 2 208,0 [*] 
Havayolu 163,2 194,1 215,8 117,7 135,5 
Denizyolu 204,0 210,0 202,0 96,0 86,0 

Toplam 4 442,2 4 593,1 4 718,8 2 399,7 2 429,5 

[V Ocak-Haziran 
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B) Dış hatlarda yolcu taşıma 

(Milyon yolcu/Em.) 

Ulaştırma şelkM 

Denizyolu 
Havayolu 

Toplam 

Yıllık yolcu taşıma 

1965 1966 

106,0 118,0 
98,8 111,6 

204,8 229,6 

7 aylık devre 

19(17 

"102^ 
115,2 

~21T7 

i 967 1968 

44,0 
60,0 

104,0 

48,0 
98,2 

146,2 

Kaynak : Ulaştırma Bakankğı. 

TABLO - III. 25 

Taşman yük 
A) iç hatlarda yük taşıma 

(Milyon ton/Km.) 

Yıllık yük taşıma 7 aylık devre 

Ulaştırma tipi 
1965 1966 ]967 1967 1968 

Demiryolu 
Denizyolu 
Havayolu 

Toplam 

5 304 
2 280 

1,6 

5 494 
3 397 

1,8 

5 042 
4 427 

1,9 

2 169 2 119 (*) 
3 067 1 907 

1,0 1,° 

7 585,6 8 892,8 9 490,9 5 237,0 4 027,3 

[*] Ocak-Haziran 
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B) Dış hatlarda yük taşıma 

(Milyon ton/Km.) 

Yıllık yük taşıma 7 aylık devre 

Ulaştırma şefeM 
1965 1966 1967 1967 1968 

Denizyolu 8~878 8 431 ~8 0 6 İ T ~6~957 8 624 
Havayolu 0,7 0,9 1,3 0,6 0,9 

Toplam 8 878,7 8 431,9 ~8 0 6 3 ^ 6 ğ ^ 8 624,9 

Kayrtok : Ulaştırma Bakanhğı. 
TABLO - I I I . 26 
Hava meydanları 

A) Hava meydanlarına gelen-giden yolcu sayısı 
Gelenler (1 000 olarak) Gidenler (1 000 olarak) 

~1965 1966 1967 T)" 1968 1965 1966 1967 T ) 1968 

İç hatlar ~~336 ~~394 ~47 (> ~313 346 410 "~4l 320 
Dış hatlar 142 177 209 122 154 180 217 133 

B) Hava meydanlarına gelen - giden eşya 
Gelen eşya (1 000 ton olarak) Giden eşya (1 000 ton olarak) 

~1965 1966 1967 r )"1968 1965 ~1966 1967 T ) 1968 

İç hatlar 4 8 9 4 4 â T ? ~5~569 3~818" 4 T O 0 4 514 4 449 3 094 
Dış hatlar 4 601 4 888 5 727 3 425 4 219 4 105 4 796 3 109 

(*) Temmuz sonu itibariyledir. (1968) 
Kaynak -.Ulaştırma Bakanla 
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Haberleşme : 
III. 18. - 1965 - 1968 yıllarında haberleşme hizmetlerinde genel bir gelişme görülmektedir. (Tablo III. 27) 1968 yılı ilk altı ayında, 1967 nin 

aynı devresine kıyasla yurtiçi haberleşme hizmet erinde görülen artışlar şöyledir : 
Artış oranı 

;% 

Mektup postası 
Koli postası 
Havale 
Adlî bildiri 
Telgraf 
Şehirlerarası telefon 
Şehiriçi telefon 
Uluslararası teleks 

ı 

6,9 
8,6 
4,2 

17,1 
13,5 
14,4 

5,8 
78,3 

Bu hizmetlerin görülmesi ile ilgili olarak PTT işyerleri de artmıştır. 1968 yılı Haziran ayına kadar olan devrede, geçen yılm aynı devresine kıyasla 
şöyle bir gelişme vardır : 

PTT merkezi 
PTT şubesi 
PTT aeentası 
Toplam işyeri 

1967 1968 
Haziran Haziran 

,sonu sonu 

851 863 
577 832 
262 392 

1 690 2 087 

Artış 
oram 

% 

1,4 
44,2 
49,6 
23,5 

1967 ve 1968 yılında kütle haberleşmesi a l an ın^ önemli gelişmeler yer almıştır. 1967 yılında yüzer Kw.lık Erzurum ve izmir radyoları ve 300 
Kw. lik Mersin radyosu faaliyete geçmiştir. 1969 yılında ise yurt dışı yayınlar için 250 Kw. lık Ankara radyosu ile Diyarbakır radyosu da hizmete 
girecektir. Böylece yayın yapan radyoda 560 000 W lik net dinleme alanını kaplıyaeaktır. Bu, yurdumuzun yüzölçümünün % 72,1 inin veya nü
fusumuzun % 72 sinin mevcut vericilerin kaplama alanına gireceğine işarettir. Öte yandan yurdumuzdaki radyo sayısının devamlı arttığı görülmek
tedir. 1968 Mart ayı itibariyle y u r d u m u z a 2 821 120 aded ruhsatlı radyo vardır. 



Cinsi 

Mektup postası 
Giden 
Gelen 

Koli postası 
Giden 
Gelen 

Havale postası 
Gelen 
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T A B L O - I I I . 27 

Haberleşme faaliyetleri 

A) Yurtiçi posta 

Yıllık Ocak - Haziran devresi 

1965 1966 1967 1967 1968 Fark % 

Mektup postası 
Koli postası 
Havale postan 
Adlî bildiri 

Cinsi 

326 264 363 838 391255 
1 791 1 962 2 043 
6 566 7 131 7 563 
8 619 8 989 9 294 

B) Yurtdışı posta 

Yıllık 

1965 1966 1967 

211 833 226 494 + 6,9 
942 1 023 .+ 8,6 

3 761 3 920 + 4,2 
4 563 5 341 +17,1 

Oeak - Haziran devresi 

1967 1968 Fark % 

32 963 
33 013 

108 
83 

281 

38 214 
35 208 

40 886 
33 666 

113 
88 

540 

88 
80 

468 

22 376 22 283 

37 30 

0,4 

-18,9 
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C) Yurtiçi telgraf ve telefon 

Yıllık Ocak - Haziran devresi 

1965 1966 1967 

Telgraf (aded) 
Telefon 
Şehiriçi (aded) 
Şehirlerarası (aded) 

8 583 8 456 9 112 

-

329 885 401 721 446 752 
18 528 22 761 26 281 

D) PTT işyerleri 

Yıl sonundaki sayı 
Ekim 
1968 

1967 

~4İA5 

185 461 
12 447 

1968 

4 7! 706 

Fark % 

+13,5 

196 163 + 5,8 
14 243 +14,4 

Haziran sonu sayısı 

1965 1966 , 1967 1967 1968 Fa. Fark % 

Merkez 
Şube 
Acenta 

841 
425 
199 

848 
535 
233 

858 
766 
324 

866 
884 
456 

851 
577 
262 

863 
832 
392 

1465 1.616 1948 2 206 1690 2 087 

+ 1,4 
+ 44,2 
+ 49,6 

+ 23,5 

Turizm: 
III. 19. - 1968 yılı Eylül ayında, halen faal olan belgeli tesis sayısı 399 olmuştur. Bu rakam 1967 sonundaki tesis sayısından % 18,4 fazladır. 

Öte yandan halen inşa halinde 358 tesis daha vardır. 
Bu gelişmeye paralel olarak, yurdumuzda, turistik belge taşıyan tesislerin oda ve yatak sayıları da artarak 1968 Eylül ayı başında 14 873 oda ve 

28 046 yatak sayısına ulaşmıştır. Bu rakamlar, 1967 sonu rakamlarına kıyasla, sırasiyle % 24,0 ve % 27,6 fazladır. 
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Tesislerdeki artış ve diğer faktörler yurdumuza gelen turist sayısının da artmasına sebebolmu^tur. Yurdumuza 1965 yılında üçyüz binin biraz 
üstünde turist girmişken, 1967 de bu rakam yarım milyonu aşmıştır. Yine 1967 de yurdumuza gelen 574 055 yabancıya karşılık 146 577 vatanda
şımız yurt dışına çıkmıştır. 1968 yılının ilk ayla anda yurdumuza gelen yabancıların sayısında nispî bir azalma olmuştur. (Tablo III . 28 ve 
III. 29) 

TABLO III. 28 

Turizm hareketleri 

A) Yurdumuza gelen yabancılar 

Ocak - Mayıs devresi 

1965 1966 1967 1967 1968 (2) 

Turistler 300 790 382 002 520 487 153 252 130 806 
Turist olmıyanlar 60 968 88 532 53 568 22 367 19 422 

Toplam 361 758 440 534 (1)574 055 175 619 150 228 

(1) Hatay ili hudut kapılanndan girip Enstttümüze intikal etmiyen 33 125 kişi dahü değüdu» 
(2) 1968 rakamlar geçicidir. 
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B) Yurt dışına çıkan vatandaşlar 

Turist olarak 
Hao için 
Çalışmak üzere 
Diğerleri 

Toplam 

1965 

50 676 
21778 

. 112 283 
1828 

186 520 

Ocak - Majas devresi 

1966 1967 1967 1968 (5) 

56 465 63 617 ,19 923 21372 
26 737 (4) 10 544 (4) 10 544 20 993 
57 499 50 952 14 136 16 663 
14 592 5 027 2 789 3 125 

155 293 (3)130 140 47 392 62 153 

(3) Hatay ili hudut kapılarından çıkıp Enstttümüze intikal etmiyen 16 577 kişi dâhil değildir. 
(4) 16 577 kişirvm 13 766 kişisi hac içindir. 
(5) 1968 rakamlan geçicidir. 
Kaynak Devlet İstatistik Enstitüsü. 
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TABLO-III . 29 

Türkiye'deki turistik tesisler ve kapasiteleri 

toplam belgeli 
tesis sayısı Toplam oda sayısı Toplam yatak sayısı 

Yular 

1965 
1966 
1967 

(•) 1968 

Faal 

220 
254 
337 
399 

İnşa 

163 
328 
362 
358 

Toplam 

383 
582 
699 
751 

Faal İnşa Toplam Faal înşa Toplam 

8 127 
9 056 

11 995 
14 873 

6 419 
11960 
13 763 
13 850 

14 546 
21046 
25 758 
28 723 

14 474 
16 151 
21979 
28 046 

12 560 
23 173 
26 712 
27 142 

27 034 
39 324 
48 691 
55 188 

(*) 3.9.1968 tarihle kadar oVm durum iiibariyledir. 
Kaynak : Turizm ve Tamtma Bakankğı 

Diğer hizmetler : 
III. 20. - Para yaratan, para yaratmıyan v* hizmet gören malî kurumlarda ve kamu hizmetlerinde genel bir gelişme eğilimi gözlenmektedir. 

Bu gelişmeler ilgili bölümlerde ayrıca incelenmiştir. 
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IV - ÖDEMELER DENGESİ 

Toplu bakış :• 

IV. 1 - Genellikle Türkiye'nin dış ticaret haonn ekonomideki ve dış ilişkilerdeki gelişmeye paralel olarak artan bir seyir izlemektedir, ihra
catımız bünye itibariyle büyük değişiklik göstermemekle beraber hacım itibariyle artmış bulunmaktadır. Bu artış iyi hava şartlan sonucu elde 
edilen bol ürün son yıllarda alman ihracatı teşvik tedbirleri, ambalajlama tekniği ve kalite standardizasyoımnda ve piyasa araştırmalarında kayde
dilen gelişmelerden ileri gelmiştir. Buna ilâveten yıldan yıla artan ticaret anlaşmaları kontenjanlarının da bu artısın bir nedeni olduğu söylene
bilir. Bununla beraber ihracatımız devamlı surette ithalâtın gerisinde kalmaktadır İthalâtımız ekonominin büyüme ' hızına uygun bir şekilde art
maktadır. 

Kâr transferlerinde 1963 ten bu yana artışlar görülmekte, 1964 yılından itibaren ödemeler dengesine müspet bir kalem olarak giren isçi gelirleri 
ise yeni bir döviz (kaynağı olarak olumlu etkilerini sürdürmektedir. 

NATO Enfrastrüktür yatırımlarının tamamlanmış olmasından dolayı bu kalem gelirlerimiz azalan bir temayül göstermektedir, özel yabancı ser
maye girişleri son yıllarda nisbeten istikrarlı bir seviyede seyretmektedir. 

Cari işlemler açığına karşılık ödemeler dengesinin sermaye hareketleri bölümünde yer alan ve tasarruf açığının kapatılmasını mümkün kılan 
proje ve program kredileri nihai dengeyi s a ğ l a m a k t a d ı r . 

1950 - 1967 ödemeler dengesi ve 1968 program ile tahminleri Tablo IV. 1 de gösterilmiştir. 

1968 yılı ödemeler dengesi : 
IV. 2 - 1965 yılında 1 036,0 milyon dolar olan dış ticaret haomı 1966 yılında % 16,7 artış ile 1 209,0 milyon dolara ulaşmış ve 1967 yılın

da ise ithalâtın 33,0 milyon dolar daha az gerçekleşmesi nedeniyle, geçen yıla göre hemen aynı seviyede kalmıştır. 
1968 yılı Ocak - Eylül devresinde ise geçen yılın aynı devresine nazaran % 6,3 artan dış ticaret hacmimiz 875,2 milyon dolar olarak gerçekleş

miştir. 

ithalât : 
IV. 3 - İthalât, yıllık programların öngördüğü esaslara ve Hükümet programında tesbfc edilen prensiplere uygun şekilde piyasa ihtiyacı göz 

önüne alınarak tanzim olunan liberasyon listeleri tahsisli ithal malları listesi ve iki taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesi içinde yürütülmektedir. 
1968 yılı programında ithalât 835 milyon dolar olarak öngörülmüştür. 1968 yılı Ocak - Eylül devresi itibariyle gerçekleşen ithalât 1967 yılının 

aynı devresine göre % 11,6 artarak 569,4 milyon dolara ulaşmıştır. Bu miktarın yapılan tahminlere göre 1968 yılı sonunda 780 milyon dolara 
yükselmesi beklenmektedir . 



Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
iMayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
•Aralık 

'Genel Toplam 
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TABLO-VL 2 
TOPLAM İTHALÂT 

(Bin dolar) 

1965 

44 868 
47 m 
40 586 
49 780 
52 340 
50 514 
48 568 
48 556 
40 672 
48 209 
56 993 
571 953 

1967 1966 

46 218 
62 136 
68 902 
53 904 
57 954 
65 402 
64 880 
57 262 
57 518 
57 493 
56 972 
69 628 

718 269 684 669 

47 425 
55 364 
55 744 
63 301 
51 586 
53 276 
46 686 
69 546 
67 068 
55 749 
55 903 
63 018 

1968 

75 756 
58 194 
79 949 
69 887 
61083 
61 105 
56 100 
58 134 

Kaynak: D. t. JC. 

1965 yılından itibaren aylara göre toplam ithalât tablo IV. 2 de gösterilmiştir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Eylül ayı sonu itibariyle 
son 4 yılda yapılan ithalâtın seyri şöyledir : 

Toplam ithalât 
Yıllar ( 1 0 0 0 $ ) 

1965 
1966 
1967 
1968 

426 079 
534 176 
509 996 
569 410 
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İthalâtm, sahalar itibariyle dağılımının (TABLO IV. 3) incelenmesi halinde, OECD ve Anlaşmalı ülkelerin toplan, ithalât içindeki nispî pay-
Ummn hemen aynı kaldığı görülmektedir. Dolar sahasından yapılan ithalâtın ise son yularda toplam OEÜD memleketleri içindeki payı azalmak-

TABLO - I V . 3 

SAHALAR İTİBARİYLE İTHALÂT 

1 - OCED Memleketleri Toplamı 

A) Müşterek Pazar Memleketleri Toplana 
B) Serbest Mübadele Birliği memleketleri 

Toplamı 
C) Dolar sahası 
D) Diğer OEOD üyeler toplamı 

II - Anlaşmalı Memleketler Toplamı 

A) Kliring Anlaşmalı memleketler 
a) Doğu Avrupa Ülkeleri 
b) Diğer Anlaşmalı memleketler 

B) Serbest iDövizli Anlaşmalı memleketler 
IU - Diğer Memleketler Toplamı 

LV - Genel Toplam 

Yıllık 

1966 

556 482 

236 470 

126 555 
175 387 
18 072 

117 465 

96 961 
(83 559) 
(13 402) 
20 504 
44 322 

718 269 

1967 

517 329 

237 915 

135 436 
124 622 
'19 336 
135 421 

104 825 
(90 263) 
(14 562) 
30 596 
53 575 

684 669 

(Bin Dolar) 

Ocak - Eylül 

1967 • 1968 

391 350 441 628 

180 819 218 369 

99 203 122 147 
95 554 90 005 
15 774 11 107 
92 254 105 482 

74 712 79 343 
(63 891) (71 438) 
(10 281) ( 7 905) 
17 542 26 139 
26 394 22 299 

509 998 569 409 

Kaynak :Dİ..E. 
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tadır. Nitekim 4966 yılında OEOD, memleketlerinden yapılan toplam ithalâtın % 31,5 i teşkil eden dolar sahası ithalâtı 1967 yılında % 24,1 e 
düşmüştür. 1967 yılı Ocak - Eylül devresinde % 24,4* olan bu oranın, 1968 yılının aynı devresinde % 24,4 e indiği göz önlüne alınırsa dolar 
sahası ithalât payının bu yıl içinde de azalmaya devam edeceği söylenebilir. 

Bu yıl program ithalâtı, ilk dokuz aylık gerçekleşmeye göre, toplam içindeki nispî payının önemsiz ölçüde azalmasına karşılık, mutlak olarak 
geçen yılın aynı dönemine göre % 8,1 artarak '505,8 milyon dolar olmuştur. Aynı dönemde, liberasyon, tahsisi mallar ve anlaşmalı memle
ketler ithalâtı sırasiyle % 9,8, % 6,4 ve % 5,8 artmıştır. Kendi kendini finanse eden ithalât ise Ocal/• Eylül döneminde, gecen yılın ayın döne, 
mine göre % 51,5 oranında bir artışla, 63,5 milyion dolara ulaşmıştır. Kendi kendini finanse eden ithalât kaleminin en büyük kısmını teşkil 
eden proje kredileri ithalâtı, yukarda zikredilen' devrede % 48,0 artmıştır. (Tablo IV. 4) 

TABLO - IV. 4 

İthalâtın finansman kaynakları ve tahsis şekilleri itibariyle dağılışı 

(Bir, dolar) 
Yıllık Ocak - Eylül 

i - Programlanma ithalât 

A) Liberasyon 
B) Tahsisi" 
O) Anlaşmalı memleketler 
II - Kendi kendini finanse eden it

imât 

A) NATO Enfrastrüktür 
B) Özel yabancı sermaye 
O) Özel yatırım .kredileri 
D) Sürplü (P. L. 40 ;zirai fazlalıklar 
E) Bedelsiz 
F) Diğerleri 

III - Genel toplam 

1965 

475 215 

247 398 
158 540 

69 277 

96 738 

1890 
15 817 
43 258 

) 29 349 
5 422 
1002 

571 9153 

1966 

604 708 

292 737 
217 486 

94 482 

113 564 

3 584 
20 797 
60 161 
17 208 
11 2:26 

588 

718 269 

1967 

626 978 

325 948 
i95 926 
105 104 

57 69L 

2 768 
4 418 
37 587 

-
11 859 
1 059 

684 669 

1967 

468 047 

246 374 
147 280 
74 393 

41 951 

2 280 
2 815 
28 042 

7 845 
1 019 

509 998 

1968 

505 858 

270 431 
.15.6 744 

78 688 

63 557 

1 090 
3 965 

41 491 

13 370 
3 818 

569 410 

l 4 M t . - D . t I . 

http://l4Mt.-D.tI
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1907 yılı Ocak - Eylül devresinde toplam ithalâtın % 46,9 unu yatınımı malları % 48,3 mi ise hammadde ithalâtı t e r le tmekteydi . 1908 yılı 
aynı devresinde bu oranlar sırasiyle •% 48,2 ve % 47,0 dır. Bu durum 1368 yılı içinde hammadde ve yatırım malları ithalâtı ilişkisinde yatırım 
mjalltarı l l e t e Iküçjük bir « o l d u ğ u ^ t e m e k t e d i r ('Tablo IV. 5) 

T - Yatırım maddeleri 

A) İnşaat malzemesi 
B) Makina ve teçhizat 

II - Hammadcler 

Jl l - Tüketim ımaddeleri 

IV - Genel toplam 

TABLO -

İthalâtın kullanılış yer 

1965 

241 21217 

28 658 
212 5ı69 
305 888 

24 sm 

571 953 

- I V . 5 

leri itibariyl 

Yıllık 

1966 

341 219 

39 520 
301 699 
341 204 

315 846 

718 269 

e dağılışı 

1967 

323 514 

30 401 
293 113 
327 631 

•33 524 

684 669 

(Bin dolar) 
Ocak - Eylül 

19,67 

239 340 

22 '969 
21:6 374 
246 280 

24 ,3178 

509 998 

1968 

274 228 

.19 ,347 
2154 881 
267 978 

27 204 

569 410 

Kaynak:D. t E. 



1968 yılı ilk dokuz aynıda yapılan ithalâtın 
(Tablo) IV. 6 da gösterilmiştir. 
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başbca maddeleri itibariyle değer ve miktar olarak dağılımı bir yıl evveliyle mukayeseli olarak 

Canlı hayvan (Baş) (1) 
Hayvan mahsulleri (2-5) 
Kahve, çay, baharat, kakao 
(9-18) 
Hububat (10) 
Hayvan ve nebati yağlar (15) 
Akar yakııt (27) 
Organik ve inorganik kim
yevi m ü s t a h z a r (28 - 29) 
İspençiyari müstateallar (3) 
Gübreler (31) 
Müstahzar boyalar, vernik
ler (32) 
Fotoğraf ve kimyevi amfe-
tahsallar (37 - 38) 
Suni ve plâstik maddeler (39) 
Kauçuk ve mamulâtı (40) 
Deri ve kösele maımulâtı 
(40-42) 
Ağa^e ımamulâ t ı (44) 

1 9 6 5 

Ton 

(5 584) 
205 

2 687 
360 095 

) 16 203 
3 150 119 

194 798 
102 

308 433 

8 257 

19 140 
») 23 558 

25 818 

•8 586 
47 600 

Kıymet 

791 

1876 
26 956 

5 030 
56 727 

36 248 
1163 

17 529 

13 038 

12 478 
10 919 
15 336 

3 385 
3 258 

TAELO - I V . 6 

Başllıca maddeler itibariyle ithalat 

Yıllık 

1 9 6 6 

Ton 

(3 154). 
113 

4 441 
245 656 

60 825 
2 998 374 

198 721 
116 

533 185 

9 464 

27 560 
46 265 
25 452 

9 053 
20 953 

Kıymet 

742 

3 078 
18 817 
17 023 
54 997 

41091 
1327 

27 929 

13 170 

15 597 
18 210 
15 999 

5 119 
2 056 

1 9 6 7 

Ton 

(45 204) 
180 

2 868 
14 157 
20 138 

2 822 681 

212 736 
124 

711 888 

9 842 

26 381 
47 649 
35 023 

10 416 
31 881 

Kıymet 

1210 

1 803 
1 954 
5 184 

53 490 

48 204 
1440 

37 334 

11 943 

14 438 
18 074 
19 379 

5 505 
1802 

1 9 6 

Ton 

(44 396) 
88 

1049 
6 976 

18 593 
1 955 966 

148 828 
84 

567 134 

7 440 

21 237 
37 332 
24 574 

8 761 
16 304 

Ocak - ! 

7 

Kıymet 

740 

702 
970 

4 724 
37 814 

35 835 
1 052 
30 135 

8 871 

10 981 
14 194 
14 207 

4 676 
926 

(Ton, bin dolar) 
Eylül 

1 9 6 

Ton 

(47 024) 
60 

3 435 
5 

10 519 
2 507 136 

166 912 
78 

793 647 

7 092 

24 508 
41 437 
30 967 

5 643 
62 

8 

Kıymet 

666 

2 247 

2 644 
46 115 

41 003 
942 

34 871 

10 782 

11 333 
14 320 
15 291 

2 423 
125 
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1 9 6 5 

Ton 

Kâğıt h a m m a d d e n ve kâ
ğıtlar (47-48) 59 267 
Mensucat m a d d e c i (50-63) 29 021 
Çimento, amyant ve ben-
zerleri (68-70) 31748 
Madenler (73-81) 420 617 
Âdi madenierden ^ y a (82-83) 2 251 
Kaz!anveımakLmfer(84-85) 85 '592 
Nalkil vasıtalan (86-89) 31091 
Optük öleü âlet ve o l ta la r ı 
(90-91)" 1813 

Toplam 

Diğer fasıllar 

4 827 001 

166~m 

•Kıymet 

11 149 
37 620 

7 484 
72 476 
4 939 

165 409 
45 501 

11 334 

~ÎÎ~307 
Genel toplam 4 993 113 571 953 

Yıllık 

196 6 1 9 6 7 

Ton 

56 680 
41 970 

36 262 
491 568 

3 120 
111 242 
45 417 

1 973 

4 968 410 

"338013 

Not : Parantez içindeki rakamlar faM numaralara 
Kaynak : D./.2?/ 

5 306 423 

gösterir. 

Kıymet 

10 384 
41 002 

9 792 
83 553 
6 666 

226 863 
74 424 

13 947 

Ton 

117 709 
45 015 

37 702 
354 298 

3 483 
4 786 

37 593 
114 

2 362 

Kıymet 

20 666 
41 977 

9 362 
64 672 
6 657 

227 756 
59 671 

16 296 

701 785 4 658 912 668 817 

16 484 299 471 15 852 

718 269 4 958 383 684 669 

Ocak - Eylül 

1£ 9 6 7 

Ton 

l 664 

3363~291 

~ 1163̂ 737 

527~028 

Kıvmet 

12 411 

11 257 

1 9 6 8 

Ton 

88 022 
33 954 

27 794 
181 048 
2 574 

85 436 
28 433 

15 438 
3ı 1 375 

7 046 
50 074 
4 934 

168 291 
43 345 

89 619 
40 148 

25 887 
299 690 
2 499 
81 051 
38 291 

1 576 

339 046 

Kıymet 

15 981 
32 495 

6 159 
46 939 
4 889 

185 729 
67 312 

12 533 

498 741 4 170 262 554 799 

14 611 

509 998 4 509 308 569 410 

İhracat : 
IV. 4. - 1968 yılında tarımsal ürünlerimizden pamuk, fındık, zeytinyağı, çekirdeksiz k u m üzüm ve antep fıstığı gibi önemli ihraç madde

lerimizin iç ve dış pazarlarda kıymetlendirilmesi -suretiyle üreticinin emeğinin değerlendirilmesi için bu maddelerde destekleme alımları yapılmış 
ve bıı maddelerin ihraç imkânlarınım artırılmasına çalışılmıştır. 

Son yıllarda fmdık üretimi hacmındaki artışlar muvacehesinde, ürünün değerlendirilmesinde, destekleme alımlarıma ve fisko birliğin piyasayı 
tanzim edici fonksiyonumun, oloımlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Nitekim 1967 - 1968 ihraç mevsimine devreden ihracı kabil 1966 ve 1967 mahsû
lünün tamamı ihraeedilmiş ve mevsim başında 120 dolar olan 1967 mahsûlü fındık fiyatları, 134 dolardan alıcı buhmıştur. 
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Tütün ihracatının artırılmasını ve stokların eritilmesini sağlamak amaciyle mntad alıcı ülkeler dışında başta Japonya olmak üzere diğer 
Uzak - Doğu ülkeleri, mezdinde resmî ve özel sektör tarafından yapılan temasların müspet yönde inkişafı beklenmektedir. Ayrıca Ortak Pazar 
ülkeleri 1968 semsi tütün kontenjanı da, 1967 ye nazaran 4 000 ton artırılarak 17 615 tona yükselmiştir. 

T A B L O - I V . 7 

Toplam ihracat 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmiz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

Toplam 

Kaynak: D. t. E. 

1965 

34 656 
31 762 
40 341 
41012 
32 382 
27 272 
24 246 
24 636 
39 675 
34 275 
54 515 
78 967 

1966 1967 

51951 
50 351 
42 704 
34 641 
25 096 
22 617 
15 264 
25 516 
35 167 
55 100 
52 145 
79 956 

51 202 
42 877 
41171 
43 883 
28 342 
22 678 
21115 
24 290 
38 123 
56 686 
75 196 
77 101 

1968 

55 910 
61469 
39 645 
35 150 
19 710 
19 914 
17 662 
18 842 
37 525 

463 739 490 598 522 667 

Toplam ihracat 1968 yılı Ocak - Eylül devresi itibariyle geçen yıla göre 7,8 milyon dolar azalarak 305,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
1968 yılı programında 540 milyon dolar olarak öngörülen ihracatın yıl sonuna kadar 530 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
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ihracatın sahalar itibariyle dağılımının incelenmesi halinde (Tablo IV. 8) anlaşmalı ülkelerin payının arttığı görülmektedir. Nitekim geçen 
yü Ocak - Eylül devresinde toplam ihracatın % 21,9 nn teşkil eden anlaşmalı memleketlerin payı bu yıl aynı devrede % 26 dır. OECD memle
ketlerine ilk 9 ayda yapılan ihracatın geçen yıla göre 18.0 milyon dolar daha azalmasına karşılık anlaşmalı memleketlere yapılan ihracat 10,7 mil
yon dolar artarak 79,4 milyon dolar olmuştur. 

TABLO - IV •. 8 

Sahalar itibariyle ihracat 

I - OECD memleketleri 

A - M ü ş t e r e k pazar memleketleri 
B — Avrupa Serbest Mübadele Birliği 

memleketleri 
C - D o l a r sahası 
D - D i ğ e r OEGD memleketleri 

II -Anlaşmalı memleketler 

A - K l i r i n g anlaşmalı memleketler 
a) Doğu Avrupa ülkeleri 
b) Diğer anlaşmalı memleketler 

B - ISe rbes t dövizli anlaşmalı memleket. 
III - Diğer memleketler 

Yıllık 

1966 

370 381 

171720 

92 158 
81161 
25 652 
92 776 

88 992 
(74 533) 
(14 459) 
3 784 
27 341 

1967 

396 418 

176 680 

88 070 
94 091 
37 577 
100 238 

95 808 
•(87 289) 
( 8 519) 
4 430 
26 011 

(Bin Dolar) 
Ocak -

1967 

226 860 

94 948 

51 190 
57 540 
23 182 
68 724 

65 586 
(58 950) 
( 6 636) 
3 138 
18 100 

Eylül 

1968 

208 844 

90 911 

54 303 
42 914 
20 716 
79 453 

75 493 
(66 991) 

(8 502) 
3 960 

17 530 

IV - Genel 'Toplam 490 508 522 667 313 68< 684 305 827 

İhracatın başlıca maddeler itibariyle dağılışı (Tablo IV. 9) da gösterilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi bu yıl içinde tü-
tün, şeker, zeytinyağı, bakır gibi ihraç mallarımızda gerilemeler, buma karşılık maden cevheri, pamuk, fındık gibi diğer ihraç mallarımızda his-
sedilir gelişmeler olmuştur. 
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Görünmiyen kalemler : 
IV. 5. - Dış borç faiz ödemeleri 1968 yılı Ocak - Eylül devresinde 19,4 milyon dolar olmuştur. Oeçen yılın aynı döneminde bu rakam 18,9 

milyon dolar idi. Faiz ödemelerinin yıl sonuna kadar 33 milyon dolar' civarına yükseleceği tahmin edilmektedir. 
Turizm ve D1§ Seyahatler kalemi menfi bakiyeler vermektedir. Bu durumun ıslahı gayesiyle, başta, turist harcamalarında % 33 1/3 uisbetinde 

vergi iadesini öngören 4 Mart 1968 tarih ve 6/9626 sayılı Bakanlar Kurulu kararı olmak üzere, diğer bâzı tedbirler alınmıştır. 1968 yılı ilk do-
kuz ayında 9,4 milyon dolar olan Turizm ve Dış Seyahat kalemi geçen yılın aynı devresinde 12,4 milyon dolar idi. 1968 yılı turizm ve dış seyahat 
kalemi program hedefi 2 milyon dolar olarak öngörülmüştür. Bu kalemin yapılan tahminlere göre yıl sonuna kadar program hedefine ulaşmam 
beklenmektedir. 

işçi gelirlerinde müspet gelişmeler devam etmektedir. Bu gelişmede işçi dövizlerine tanınan faiz haddinin yeniden .ayarlanmasının da tesirleri 
olmuştur. 1968 yılı programmda 120 milyon dolar olarak öngörülen bu kalem gelirinin yıl sonunda 110 milyon doları bulacağı tahmin edilmekte
dir. İşçi gelirleri 1968 yılı Ocak - Eylül devresinde, geçen yılın aynı devresine göre 4,1 milyon dolar artarak 73,1 milyon dolar olmuştur. 

1967 yılı ilk dokuz aylık diğer görünmiyenler net gelirinin 12,5 milyon dolar olmasına karşlık, bu yıl aynı dönemde 17,9 milyon dolar sağ
lanmıştır. 

Canlı hayvanlar (Baş) (1) (1 
'Balıklar (3) 
Süt müstahsalâtı, yumurta (4) 
Hayvani iptidai maddeler (5) 
Sebzeler (7) 
Meyveler (8) 
Huibubat (10) 
Yağlı tohumlar (12) 
Boya ve debagat madde
leri (13) 
Şeker ve mamulâtı (17) 

1 9 6 5 

Ton 

'235 100) 
13 591 

137 
4 289 

49 008 
205 029 

78 413 
68 912 

9 701 
125 011 

Kıymet 

17 499 
4 746 

131 
3 633 
6 446' 

103 620 
4 145 
6 82( 

4 772 
8 946 

TABLO - I V . 9 

Başlıca madeler itibariyle ihracat 

Yi'l-İT* 

1 9 6 

Ton 

(683 202) 
12 900 

294 
4 000 

46 514 
206 576 
34 508 
51 861 

8 348 
99 302 

: 

6 

Kıymet 

10 146 
5 265 

275 
3 865 
7 177 

96 676 
2 527 
6 555 

5 016 
8 121 

1 9 6 7 

Ton Kıymet 

(411 481) 9 125 
9 637 5 722 

60 42 
3 261 3 292 

31 738 5 969 
244 210 130 693 
12 392 1 592 
29 140 3 982 

6 052 3 504 
120 387 7 773 

1 9 6 

Ton 

(259 323) 
5 397 

52 
2 598 

20 367 
125 405 

9 480 
18 741 

4 319 
86 044 

Ocak - ; 

7 

Kıymet 

6 259 
3 865 

31 
2 328 
3 716 

74 265 
1 169 
2 548 

2 402 
6 001 

('Ton, ıbin dolar) 
Eylül 

1 9 6 

Ton 

(225 450) 
4 547 

59 
1 736 

20 278 
130 405 

7 252 
25 378 

4 037 
•62 798 

8 

Kıymet 

5 556 
2 748 

26 
2 056 
3 460 

73 114 
1 309 
'3 092 

2 361 
2 011 
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'Sebze, meyve ve müstah
zaratı (20) 
Hayvan yemleri (23) 
Tütün (24) 
Taş, toprak, tuz v. s. (25) 
Maden .cevherleri (26) 
Akar yakıt (27) 
Delbegat ve (boyacılık hü
lâsaları (32) 
Deri ve köseleler (41) 
Ağaç ve mamûlâtı (44) 
Yün, kıl (53) 
Pamuk (55) 
Bakır (74) 

Toplam 

Diğer .fasıllar 

Oenel toplam 

1 9 6 5 

Ton 

5 048 
286 267 

68 987 
442 090 
496 583 
525 911 

4 576 
8 086 
1 699 
9 236 

194 411 
20 374 

2 617 359 

43 749 

2 661 108 

Kıymet 

1 110 
20 756 
90 268 
8 336 

11 233 
5 648 

588 
7 140 
1 803 

13 273 
102 674 

17 243 

440 830 

22 909 

463 739 

Yıllı k 

1 9 6 6 

Ton 

4 552 
276 297 
85 220 

426 426 
552 226 
426 592 

6 410 
7 '610 
2 208 
5 956 

259 728 
19 925 

2 537 453 

26 569 

2 564 022 

Kıymet 

937 
20 944 

107 561 
9 093 

12 826 
4 380 

1 003 
7 726 
2 147 
9 323 

128 993 
24 788 

475 345 

15 163 

490 508 

1 9 6 7 

Ton 

4 679 
•343 712 

91 888 
298 450 
458 543 

43 036 

3 852 
4 273 

594 
6 072 

248 209 
15 795 

1 975 980 

46 353 

2 022 333 

Kıymet 

930 
25 365 

117 995 
8 182 

10 308 
531 

554 
5 367 
1 920 
9 326 

131 956 
16 640 

500 858 

21 809 

522 667 

1 9 ( 

Ton 

o 905 
240 430 

53 496 
200 190 
347 756 
43 036 

3 136 
3 176 

410 
o 554 

140 853 
11 052 

1 323 397 

42 069 

1 365 466 

Ocak - 1 

î 7 

Kıymet 

759 
17 762 
66 191 
5 513 
7 949 
531 

449 
3 898 
1 421 
5 957 

70 592 
11 632 

295 258 

18 426 

313 684 

ISyKil 

1 9 6 

Ton 

4 364 
199 813 
43 242 
277 381 
400 512 
45 861 

2 516 
3 513 
1 047 
4 693 

156 942 
9 335 

1 405 709 

35 806 

1 441 515 

8 

Kıymet 

934 
14 802 
49 425 
7 487 
10 785 

598 

391 
4 487 
1 398 
7 619 
91 026 
•8 489 

293 169 

12 658 

805 827 

Kaynak : D.l.E. 
Not : Parantez içmdeki rakamlar fasü numaralan gösterir. 
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Kaynak: Merkez Bankası. 
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TABLO - IV. 11 

Gelen işçi dövizi 
(Bin dolar) 

1965 1966 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

2 810 
1919 
2 453 
3 853 
3 696 
4 341 
7 065 
8 179 
7 158 
6 697 
6 364 

15 245 

8 983 8 902 
6 085 6 559 
8 126 7 981 
5 159 5 317 
4 849 4 623 
10 521 7 256 
10 477 10 40'6 
16 595 10 844 
7 251 7 076 
8 706 5 894 
11496 6 936 
17 086 11 236 

7 117 
5 118 
7 324 
4 346 
5 731 
7 247 
14 519 
12 233 
9 475 

Toplam 69 782 115 334 93 030 

Sermaye hareketleri: 

IV. 6 - 1968 yıh dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere sağlanmış olan program kredisinden yıl sonuna kadar 174 milyon dolar 
kullanılacağı tahmin edilmektedir. Eylül sonuna kadar 93,8 milyon dolar program kredisi kullanılmıştır. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 
137,4 milyon dolar idi. 

Proje kredileri de 1968 ilk 9 ayında 86,4 milyon doları kullanılmıştır. 1968 yılı sonuna kadar kullanılacak proje kredileri toplamının 118 
milyon dolar olması beklenmektedir. 

Özel yabancı sermaye girişi bu yıl Ocak - Eylül döneminde geçm yılın aym dönemine kıyasla hemen aynı seviyede kalarak 10,2 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 1968 yılı program hedefi 35,0 milyon dolar olan bu kalemden yit sonuna kadar 20 milvon dolar sağlanacağı tahmin edil
mektedir. 
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1967 - 1968 yılları Ocak - Eylül devresi geçici ödemeler dengeleri mukayeseli olarak (TABLO IV. 12) de gösterilmiştir. 

TABLO - I V . 12 

Ödemeler dengesi 

(Milyon Tl.) 

[ - Cari işlemler : 
A - Dış ticaret 

1 _ İhracat 
2 _ îthalat 

Dış ticaret dengesi 
B - Görünmiyen kalemler 

1 - Dış borç faiz ödemeleri 
2 - Turizm ve dıs seyahatler 
3 - İşçi gelirleri ' 
4 - Kâr transferleri 
5 - Proje kredileri, hizmet dövizleri 
0 - Diğer görünmiyenler 

Görünmiyen kalemler 

V - Knfraatrüktiir vo Off - Shoro 

Cari işlemler dengesi 

(V Geçici 
(1) Tecil dâhil değildir. 

Oeak - Eylül (*) 

1967 

313,7 
- 510,0 

- 196,3 

- 18,9 (1) 
- 12,4 

69,0 
- 19,6 

12,5 

30,6 

11,5 

- 154,2 

1968 

305,7 
- 569,4 

- 263,6 

- 19,4 (1) 
- 9,4 

72,9 
- 23,8 

-
17,9 

38,2 

8,4 

- 217,0 
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il - Sennaye hareketleri : 
1 — Dış bor-, ödemeleri 
2 - PL. 48()' (Sürplü) 
:î - Özel yabancı sermaye 
4 — Proje kredisi 
5 - Bedelsiz ithalat 
6 — Konsorsiyum kredileri 

Sermaye hareketleri dengesi' 

(ienel denge 

lII - Rezerv hareketleri ( + azalış) 
IV - Kısa vadeli sermaye hareketleri 
V - Net hata ve noksan 

Ocak - Eylül (*) 

1967 

- 81,1 (1) 

9.9 
50,9 
7,9 

1:57,4 
125,0 

- 29,2 

— 6,4 

35,6 

Kaynak : Maliye Bakanhğı Tediye Muvazenesi ve tMF Şubesi 

19( )68 

47,8 (1 ) 

10,2 
86,4 

93,8 
156,5 

- 60,[ 

49,-
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Rezerv hareketleri : 

IV. 7 — Rezervlerimizde, 1967 yılmııı Ocak — Eylül devresinde »örülen 6,4 milyon dolaHık artmaya karşılık, bu yıl ayın dönemde 10,8 mil
yon dolarlık bir azalma olmuştur. 

Ay sonlan itibariyle Merkez Bankasının serbest altın ve konvertibl döviz rezerv seviyeleri mukayeseli olarak (TABLO IV. 13) t e gösteril
miştir. 

TABLO - I V . 13 

Aylar itibariyle rezervler 1965 - 1968 
(Milyon dolar) 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1965 

21,7 
25,8 
25,8 
25,8 
35,8 
35,8 
25,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 

Serbest altın 

1966 

31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
21,8 
21,1 
16,1 
16,1 
16,1 
18,1 

1967 

18,1 
12,6 
12,5 
12,5 
12,5 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 

1968 

12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 
12,3 

Konvertibl döviz 

1965 

35,3 
32.5 
38,2 
61.3 
50,7 
41,8 
18,7 
20,7 
27,5 
21,1 
29,3 
25,9 

1966 

43,8 
59.9 
49,6 
43,1 
32,7 
10,7 
2.1,2 
28,1 
22,1 
27,5 
16,0 
7,0 

1967 

13,7 
26,0 
27,0 
13,8 
12,7 
32,4 
12,4 
15,4 
24,2 
20,1 
29,6 
32,3 

1968 

~23,8 
19.9 
42,8 
21,9 
13,9 
27,9 
22,1 
18,2 
29,5 
23,2 

1965 

57,0 
58,3 
64,0 
87,1 
86,5 
77,6 
44.5 
52,5 
59,3 
52,9 
61,1 
57,7 

Toplam 

1966 

75,6 
91,7 
81,4 
74,9 
64,5 
42,5 
43,0 
48,2 
38,2 
43,6 
32,1 
25,1 

1967 

31,8 
88,6 
39,5 
26,3 
34,2 
44,7 
24,7 
27,7 
3)6,5 
32,4 
41,9 
44,6 

1968 

36,1 
32,2 < 
55,1 
34,2 
26,2 
40,2 
34.4 
30,5 
41,8 
35,5 

Kaynak : Merkez Bankası. 

http://Rezervlerimizde
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V - KAMU MALİYESİ 
A) Gelirler : 

V. 1 - Konsolide bütçe gelirleri toplamı 1967 yılı icûn 1i) 28(5,2 milyon lira 'olarak tahmin ed-İL.İs ve ' u n a karadık 18 791,4 milyon lira tahsil 
olunmuştur. 

V. 2 - Konsolide bütçe gelinlerinin Eylül ayı .onu itibariyle 1967 ve 1968 y ı l l a r ı n d a tahsilat kıyaslamasi Yivledir : 
1967 - Eylül ayı sonu tahsilatı 10 750,6 milyon lira 
1968 - Eylül ayı sonu tahsilatı 11 560,3 milyon lira 
Buna göre 1968 yılı 7 aylık konsolide 'bütçe gelirleri tahsilatımla geçen yılın ayın devresine nazaran % 7,5 bir artış kaydedildiği anlaşılmak

tadır. 
V. 3 - 1968 yılı konsolide bütçe gelirleri, 21 680,0 milyon lira olarak tahmin edilmekle beraber 7 aylık sonuçlara dayanılarak yapılan he

saplara göre yıl sonu tahsilatının 19 733,0 milyon lira seviyesinde gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

(Genel ve Katma Bütçe Gelirleri) 

KONSOÎ.İDMBÜIVJE^iEİRLLBİ 

TAI3LO - V. 1 

1967 
Tahsilatı 

5 077,3 
9 818,6 

14 896,0 
817,9 

15 713,9 
900,1 
172,7 

1 314,5 
18 101,3 

690,1 
18 791,4 

Ari ıs f,î 

21,1 
18,9 
19,7 
48,7 
20,<) 
18,8 
36,5 

1,5 
19,4 
37,4 
21,2 

1968 Tahsilâl 
tahmini 

5 807,0 
10 328,0 
iö 135,9 

927,5 
17 062,5 

650,0 
155,5 

1 135,0 
19 003,0 

730,0 
19 733,0 

(Milyon Tl , ) 

t 
Artış c/c 

14,3 
5,3 
8,3 

13,4 
8,5 

- 27,7 
- 9,9 
- 13,6 

4,9 
5,7 
•5,0 

Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler 

Toplam vergi gelirleri 
Vergi dışı normal ge l r 

Toplam normal gelir 
Tasarruf bonoları 
Fonlar 
Karşılık paralar 
Toplam genel bütçe ıgelirleri 
Katma bütçe gelirleri 
Toplam konsolide bütçe gelirleri 
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V. 4 — Konsolide bütçe gelirlerinin millî gelire oranı, 1965 - 1967 yılları arasında önemli artışlar gösterdiği Jıaldc, 1968 yılında «millî gelirden 
alman payın 'bir evvelki yıla nazaran nisbî olarak çok cüz'i bir azalış -kaydettiği görülmektedir. 

Millî gelir Konsolide 
(Sabit fiyat- bütçe Yüzde 

Yıllar larla 1961): /gelirleri oranı 

1965~ 64 199,6~^ 13 366,5 20,8 
1966 70 877,2 15 515,0 21,8 
1967 75 232,5 18 791,4 24,9 
1968 80 039,1 19 733,0 24,6 

V. 5 - Genel Bütçe gelirleri ile vergi gelirlerinin artış oranlarının 1965 - 1968 yıllan itibariyle mukayesesi şu sonucu vermektedir : 

Toplam 
Bütço 

Yergi gelirlerinin gelirlerinin 
Yıllar a r t * oranı a r t a oranı 

1965 10,8 8,1 
1966 11,1 16,8 
1967 19,5 20,0 
1968 8,3 4,9 

V. 6 __ 1965 - 1968 devresinde vasıtalı ve vasıtasız vergilerin vergi gelirleri içindeki dağılım oranlan aşağıda gösterilmiştir : 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 

Vasıtali 
vergiler 

% 

66,9 
66,3 
65,9 
64,1 

Vasıtasız 
vergiler 

%' 

33,1 
33 7 
34,1 
35,9 
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1968 yılı Genel Bütçe Gelirleri ile ilgili tahsilâtm değerlendirilmesi : 

V. 7 - Yukarıda açıklandığı üzere 1968 yılı Genel Bütçe Gelirleri tahsilatının 19 000,0 milyon lira, konsolide -bütçe geüirleri tahsilatının ise 
19 730,0 milyon lira civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum Genel Bütcc gelirlerinin, bütçe tahminlerine güre, takriben 1 70O milyon 
lira geride kalacağını ifade etmektedir. Bununla beraber 1968 yılı tahsilat bünyesi, dikkatli Hür tahlile tabi tutulduğu takdirde gelir bütçesinin çok 
farklı bir sıonuea ulaştığı anlaşılmaktadır. Filhakika yıl içinde uğranılan vergi kayıpları ide ilgili ve aşağıya çıkarılmış olan tablo, bir taraftan 
tahsilatın gerçek durumunu lortaya boyarken diğer taraftan 
mektedir. 

da ekonomide toplam talep ve yatırımlar üzerindeki dlolayh etkileri açıkça göster-

TABLO - V . 2 

1968 genel bütçe gelirlerinde tahsilat kayıpları dağılım tablosu 
(•Milyon Tl.) 

Gelirin çeşidi 

Gelir Vergisi (Asgari geçim indirimi hadlerinin 
yükseltilmesi)) 
Gelir ve Kurumlar vergileri (Yatırım indirimi uy
gulamaları) 
Tasarruf bonosu (İstisna ve muafiyetlerinin geniş
letilmesi) 
Gümrük ve ithalde alman İstihsal vergileri (Tak-
sitlendirme ve muafiyetler) 
Tekel Savunma ve safi hasılatı 
Şeker İstihlâk Vergisi 
Karşılık paralar ve proje kredileri 

Yıl içindeki teşvik 
uygulamalarından 
doğan kayıplar 
(Ongörülnıiyen) 

775,0 

Genel bütçeye 
intikal ettirilmiyen 

vergi alacaldarı 

600,0 
210,0 

Toplam 

775,0 
' 600,0 

210,0 

Kanunla öngö
rülen kayıplar 

300,0 

40,0 

400,0 

Tahsilatta 
gerileme 

450,0 

Toplam 775,0 810,0 1 585,0 740,0 450,0 
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Çeşitli gelir kategorileri de son üç yılın Eylül gayesi itibariyle 
söz konimi vergi kayıplarım teyideden bir mahiyet arz etmektedir. 

büfeler ine olan ve aşağıya efcarılmış bulunan artış veya eksiliş oranları da, 

T A B L O - V . 3 

Gelir çeşitleri 1966 1967 1968 

Vasıtasız vergiler toplamı 
Vasıtalı vergiler toplamı 
Vergi gelirleri toplamı 
Vergi dışı normal gelirler 
Vergi dışı gelirler ve vergi dışı 
normal gelirler toplamı 
Özel gelirler ve fonlar topLamı 

18,4 25,7 13,3 
24,2 20,5 8,8 
22.1 22,3 10,4 
22.2 48,5 44,0 

19,9 23,2 12,0 
18,4 10,5-16,8 

7,7 Genel toplam 19,6 21,2 

1968 yılı vergi uygulamalarının toplam talep yönünden etkileri : 

V. 8 - Gelir Vergisi asgari geçim indirimi ile tasarruf bonosu istisna hadlerindeki yükseltmeler, malî potansiyeli bir miktar zedeleme pabasma 
da olsa, dinamik ve dengeli bir talep artışı ortaya çıkarmış ve sınai istihsal bünyemizin kemmî ve keyfî yönüne olumlu olarak etkide bulunmuştur. 

V. 9 - Toplam talep yönünden tekel gelirlerinin durumu da büyük bir önem arz etmektedir. Gerçekten Tekel İdaresi safi hâsılatı ile tekel 
maddelerinden alman Savunma Vergisinin, tahakkuk ve tahsilat olarak 1968 bütçe tahminlerinin üstünde seyretmesine rağmen Genel Müdürlükçe 
uygulanan tütün ve çay politikası dolayısiyle mezkûr meblâğların bir kısmının genel bütçe gelirleri meyamna ithal edilmesi mümkün olamamıştır. 
Böylece tekel kanalı ile yapılan transferleri, toplam talebin kemmî ve keyfî bünyesini ve dolayısiyle ödemeler dengesini 1968 programı dışında ola
rak etkilemiş bulunmaktadır. 

V. 10 - Piyasa üzerinde yapılan araştırmalar, konjonktür yükselmeleri dolayısiyle bir kısım sermayenin, .spekülâsyon sahalarındaki sermaye ve 
kazançların önemli bir kısmı, Türk Vergi Sisteminin bünyesi dolayısiyle tam ve disiplinli olarak vergilendMlmediğinden, konjonktür üzerindeki bu 
olumsuz etkiyi vergi politikası yoliyle belli bir ölçüde gidermek mümkün olamamıştır. 

1968 yılı vergi uygulamalarının yatırımlar üzerindeki etkileri : 
V. 11 - 1968 yılı y a t ™ hedeflerinin programda öngörüldüğünden fazla olarak gerçekleşeceği ^ y ı l m a k t a d ı r . Filhakika gümrük vergilerin-

den muafiyet mekanizması ile yürütülen sanayii teşvik politikası uygulamaları sayesinde, kamu ve özel sektör kesimlerine 775 milyon liralık bir 
munzam kaynak transferi mümkün olabilmiştir. 

1968 yılı vergi uygulamaları ve para kredi politikası Vergi politikamızın para ve kredi p o l i s i y l e irtibatlı olduğu en önemli yönünü teşkil 
eden tecil m ü e s s e s i n e gelinee; bu konuyu özel ve kamu kesimlerine göre incelemek uygun olaoaktır. 
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Özel sektörle ilgili teciller : 
V. 12 - Özel sektöre yapılan vergi tecilleri, para ve kredi politikamızın harekete geçirdiği monoter teknik ve imkânları itamamlayıcı -mahiyette 

«olup, genel bütçe gelirleri ile ilgili ftahsilat yönünden, bir tazyik unsura haline gelmemiştir. Zira bu a k t ö r e yapılan vergi tecilleri, (gümrük te
cilleri hariç) genel olarak malî yıllar arasında bir devir fkonusu olmamaktadır. 

Kamu seMrün© yapılan teciller : 
V. 13 - özel sektörün aksine olarak kamu kesimine yapılan teciller kamu iktisadi teşebbüslerinin malî bünyelerinin sürekli bir asenkman 

politikası ile iyileştirilmeleri gerektiği ve hu sahadaki uygulamalar 'henüz kesin -bir sonuca *ulaşamadığı cihetle, malî yıllar arasında devir konusu 
olmadan devam etmektedir. Böylece kamftı kesimindöki 'bir 'kısmı kurumların öz kaynakları, geçici 'de olsa program dışında, genel bütçe fonları ile 
beslenmiş olmaktadır. 

B) Harcamalar: 
V. 14 - Konsolide ve genel bütçe harcamalarının ve »bunlarla ilgili muamelelerin 1968 yılı Eylül ayında 1967 yılının aynı devresine nazaran 

durumu şöyledir : 
1967 1966 ya 1968 ,1967 ye 

Milyon T. L. oranla artış Milyon T. I , oranla artış 
% 7° 

Konsolide bütçe ödenekleri 
Ko^oli^e bütçe harcamaları 
Genel bütçe ödenekleri 
Genel bütçe harcamaları (Veri
le emrine bağlanıp gider kay
dedilen) 
Genel (bütçe, fiilî » m e l e r (Gi
der olarak fiilen ödenen) 
Geçjen yıllar bütçe emanetle
rinden ödenenle/ ' 
Toplam fiilî /harcamalar 

20 224.0 
11 054.6' 
19 208.3 

10 765,5 

8 859.7 

1 048.0 
9 907.7 

11.54 
19.70 
11.65 

19.79 

18.48 

41.85 
20.59 

23 341.2 
12 613.5 
21 905.2 

12 218.1 

lö 603.0 

798.7 
11 401.2 

15.41 
14.10 
14.04 

13.49 

19.62 

— 23.78 
15.08 

Eylül ayı itibariyle harcaaa oranlan 

Giderler/Ödenek 56.04 55.77 
Fiilî harcama/Ödenek 46.12 48.40 
Fiilî harcama/Gider 8'2.29 86.78 
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Yukarıdaki tablo 1968 Eylül ayı * n u n a kadar olan yedi aylık devrede harcamalardaki (verile emrine bağlanıp gider kaydedilen) artış hızının 
1967 deki artış hızından geri kalmakla berater 1968 konjonktürünün yüksek kalmasını sağlıyacak seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. 

Milî harcamalardaki a r t» hızı 1967 deki artış !hızının pek az iktündedir. Geden yıllar 'bütçe emanetlerinden ödenenler hacmında geçen yıl* 
nazaran 300 milyon lira civarında ve % 15 nisfbeti üstünde bir azalma görülmüştür. Harcama oranları da geçen yılın harcama oranlarının üstündedir. 

V. 15 - Eylül ayı sonu rakamları itibariyle, 1968 yılında 1967 ye nazaran çeşitli harcamaların durumu V. 5 sayılı tabloda gösterilmiştir. Bu 
tablodan anlaşılacağı gibi cari harcamalardan fiilen yapılan ödemeler 1967 ye nisbetle % 16, y a t ı ™ ödemeleri % 12,15 ve transferler % 26,81 
artmıştır. Bunun sonucu olarak toplam fiilî harcamaların artışı % 19,67 olmuştur. (Bütçe ema'netlerindeki azalmalar hesaba katılırsa bu nisbet 
% 15,08 e düşmektedir) 

TABLO - V . 5 

Genel bütçe uygulaması 

1967 - 1968 Eylül sonu 

Artrçların yüzde olarak ifadesi 

Ödenek Harcamalar (%) Fiilî hareamalar Bütçe emanetleri 
Çeşidi (*) 1907 1968 1967 1968 1907 1968 1967 1968 

A/l 1L86 M ~ ~Â^9 Â^6 19~05 ÂİÂo - 52.60 - 11.59 
A/2 6:28 2.79 18.48 13.01 19.11 12.15 10.52 24.62 
A/3 13.35 22.91 23.26 11.85 17,58 26.81 36.04 - 16.86 

Toplam UM 14.04 19.79 âÜİ* MAS 19.67 2 6 ^ 15^6~ 

Geçen yıllar bütçe emanetlerinden ödenenler Z Z " 41.85 —~23J8 " " 
Fiilî harcamalar 20.59 15.08 

[*] A / l Cari Harcamalar, A/2 Yatırım Harcamaları, A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları. 



Çeşidi 

A / l 
A/2 
A/3 

Toplam 

Geçen yıllar bütç 
Fiilî harcamalar 

Bütçe ile verilen ödenek 
1967 1968 

9 425,6 10 382,4 
2 494,8 2 564,5 
7 278,9 8 958,2 

19 208,3 21 905,2 

je eımanetiriden ödenenler 
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TABLO - V . 6 

Genel Bütçe Uygulamam 

1967 - 1968 Eylül Sonu 

(Milyon Tl.) 
Verile emrine bağlanıp gider 

kaydedilen Gider olarak fü 
1967 1968 1967 

4 381,0 5 063,0 
1 215,5 1 373,6 
5 196,0 5 781,15 

10 776,5 12 218,1 

4 312,2 
1 132,5 
3 415,0 

8 859,7 

1 048,0 
. 9 907,7 

len ödenen 
1968 

5 002,2 
1 270,2 
4 330,7 

lö 603,0 

798,7 
11 401,7 

Bütçe emaneti /bakiyesi 
1967 196» 

68,8 60,8 
83,0 103,4 

1 754,0 1 450,8 

1 905,8 1 615,1 

V. 16 - Genel bütçe uygulamacın yıllar bakımından Eylül ayı sonu itibariyle gelirler ve giderler karşılaştırma şu durumu ^ettirmektedir: 

TABLO - V . 7 

Eylül ayı sonu itibariyle gelir - gider kamaştırması 

Ödenekler 
Harcamalar 
Fiilî 'harcamalar 
Gelirler 
Harcamalar/Gider farkı 
Fiilî harcamalar/Gider farkı 

1967 
Milyon Tl. 

20 120,2 
10 765,5 
9 907,6 

10 353,5 
+ 412,0 
+ 445,9 

1967 
Milyon Tl. 

22 049,5 
12 218,1 
11 401,7 
İlli 151,0 

- 1067,0 
- 251,7 

Artış 
% 

9,58 
13,49 
15,08 

7,07 
— 
— 

Yukarldaki tablo 1968 malî yılının 7 nci ayında genel bütçe harcamalarının ve fiilî ödemelerinin gelir tahsilatını aştığım göstermektedir. 
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V. 17 - 1968 yılında genel ve katma bütçe harcamaları bakımından uygulanan politikanın kaşlıca özellikleri şunlardır: 
Gelirler tahsilatının artış hızındaki gerilemeye rağmen genel ve katma bütçe harcamalarının artış hızındaki azalma ciki kalmıştır. Fiilî har

camalarda ise 1968 yılının artış hızı geçen yıla oranla daha yüksektir. Bu durum, harcamaların gerek tüketimi ve gerekse y a t ı m l a r ı artıracak 
talep yaratmak suretiyle 1968 konjonktürünün yüksek seviyede teşekkülüne yardımcı olduklarını göstermektedir. 

C) Hazine durumu: 
V. 18 - Hazine mevcutları ve borçları arasındaki menfi fark 1967 yılı Eylül ayı sonunda 3 379,0 milyon lira iken bu fark 1968 ân Eylül ayı 

sonunda 4 306,0 milyon liraya yükselmiştir. 1968 yılı içinde Hazine/Bütçe arasındaki ' ilişkinin gerektirdiği finansman böylece Hazine imkânları 
ile karşılanmış bulunmaktadır. 

1968 yılı Eylül ayma kadar olan devrede Hazine mevcutları ve alacakları konusunda dikkati çeken önemli noktalar Merkez Bankası avans
larının artması ile bütçe emanetlerinin azalması olarak görülebilir. 

TABLO - V . 8 

Hazine durumu 

1966 

(Eylül ayı sonu itibariyle) 
(Milyon Tl.) 
% 

artışı 1967 
% 

artışı 1968 

I - Mevcut ve alacaklar : 
Nakid 760 
Avans 1.290 

Toplam Z050 

II - Borçlar : 
Adi emanet 835 
Merkez Bankası avansları 1.361 
Hazine bonoları 589 
Bütçe emanetleri 1.863 

7.1 
81.9 

819 
1.324 

7.8 
2.6 

863 
1.104 

34.9 

25.0 
21.7 
1.0 

73.4 

2.143 

1.177 
1.579 
602 

2.164 

4.5 

40.9 
16.0 
2.2 
16.2 

1.967 

1.144 
2.188 
956 

1.985 

I - I I . 

Toplam 

Hazine durumu 

4.648 34.6 5.522 18.8 6.283 

- 2.598 34.3 - 3 . 3 7 9 30.0 - 4 . 3 0 6 

artışı 

5.6 
— 16.6 

— 8.2 

- 2.8 
38.6 
58.8 

- 8.3 

13.6 

27.4 
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Hazine işlemleri : 
V. 19 - Hazine işlemlerinin ayrıntıları şöyledir : 
Bütçe tatbikatı sırasında Hazinenin bütec dışında kalan nakde mütaallik bâzı işlemler yapması zaruri bulukmakta ve bu cümleden olarak ka-

nuni yetkilere istinaden kısa vadeli borçlanmalara gidilmektedir. 

Kısa vadeli avans : 
V. 20 - Merkez Bankası cari yıl bütçe ödemeleri toplamının % 10 unu yçmemek üzere Hazine ve kısa vadeli bir avans hesabı açmaktadır. 

Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile genel ekonomik durum göz önünde tutularak kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı ile 
Banka arasında kararlaştırılmaktadır. 

1967 malî yılından devreden 1 937,o milyon liralık bakiye ile birlikte kısa vadeli avansın Iİ0 . 9 . 1968 tarihinde tutarı 2 188,0 milyon liradır. 
Buna göre 1968 malî yılında Eylül ayı sonuna kadar kullanılan avans miktarı 250,7 milyon liradır. 

Dokuz ay vadeli bonolar : 
V. 21 - 1715 sayılı Kanunun hükümlerine dayanan bu imkân 1962 ve 1963 yıllarında 348 milyon lira olarak kullanılmış bulunmaktadır. 
Plasman bonoları : 
V. 22 - Yetkisi bütçe kanunlarına istinadeden bu imkânın limiti 500 milyon lira olarak tesbit edilmiş ise de, 1968 Bütçe Kanununun 6 ncı 

maddesi gereğince bu miktarı 1 milyar liraya kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Plasman bonolarının 30 . 9 . 1968 tarihindeki 
durumu 1967 yılındaki kullanılanlar da dâhil 607,5 milyon liradan ibarettir. 

VI - Para ve kredi : 
Genel durum : 
VI. I - İzlenmekte olan para ve kredi politikasının hedefi, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öngörülen kalkınma hızının iktikrar 

içinde gerçekleşmesine yardımcı olmaktır. 
' Para ve kredi hareketleri 1967 yılında, yılın ilk ve son ayları hariç, normal iktisadi gelişmeler çerçevesi içinde kalmıştır. 1967 yılının ilk ayla

rında Orta - Doğu olayları ve ithal talepleri yüksekliği dolayısiyle geçici bir likidite sıkınüsı hissedilmiş, Kasım ayı ortasında başlamış olan Kıbrıs 
anlaşmazlığı ise özellikle küçük tasarruf çevrelerinde likidite tercihi eğilimini artırmış ve mevduatın azalmasına sebebolmustur. 1968 yılında para 
ve kredi gelişmelerine olumsuz etkiler yapabilecek nitelikte ekonomi dışı olaylar görülmemiştir. 

Para ve kredi uygulaması, 1967 yılında, her yıl olduğu gibi, yatırım, üretim ve dağıtım sektörlerinin likidite ve finansman seviyelerinin ye
terli miktarlarda tutulmasına ve fiyat genel seviyesi değişikliklerinin mevsimlik sınırlar içinde kalmasına yöneltilmiştir. 1967 ydında, Orta - Do
ğu savaşı ve Kıbrıs anlaşmazlığı gibi olağanüstü olayların meydana geldiği aylarda bu olayların iktisadi ve nakdî faaliyetlere olumsuz etkiler yap
masını önlemek konusuna,para ve kredi uygulaması sırasında daha fazla ağırlık verilmiştir. " 

1967 ydı ilkbahar aylarında, özellikle dış etkenler altında yükselmiş olan ithal talepleri ve sonucu olan, geçici likidite sıkıntısı, Merkez Ban
kasının sanayi sektörüne bankalar vasıtasiyle tahsis ettiği ek reeskonUmkânlariyle giderilmişti. 1967 yılı Kasım ayı ortasında, Kıbrıs olayları 
dolayısiyle mevduatta meydana gelen azalış da bankalara sağlanan geçici ek reeskontlarla önlenmiş ve tasarruf çevrelerinde güven duygusu kısa 
bir süre içinde yeniden güçlenmiştir. 
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1968 yılının Ocak ve Şubat aylarında, para ve kredi politikası uygulaması, hem mevduatın bankalara geri gelmesine ve normal artış hızını 
yeniden kazanmasına hem de bir olağanüstü tedbir olarak, 1967 sonunda geçici olarak yükselmiş olan likidite ve finansman durumunun 1968 yılının 
geri kalan dönemindeki normal ihtiyaçlara uygun seviyelere indirilmesine'' yöneltilmiştir. 

1968 yıh Mart ilâ Mayıs aylarında likidite ve finansman durumu, bu mevsimin gerektirdiği miktar ve değişiklikler içinde seyretmiştir. Sürekli 
finansman konusu olan sanayi, tarımsal üretim ve küçük sanat gibi sektörlerle ilgili krediler bu aylarda ihtiyaç ölçüsünde artmıştır. Buna karşı
lık bu aylar ihracat mevsiminin son ayları ve yurt içi tüketim stoklarının azaldığı dönem olduğu için bu faaliyetle ilgili kredilerde, yurt içi ve 
dışı satışların realizasyonu ölçüsünde azalma meydana gelmiştir. 

1968 yılı Haziran - Ekim aylarında rekolte mevsimi olması dolayısiyle para ve kredi uygulaması, yurt içi tüketim ihracat ve sanayi maddesi alım 
kampanyalarına gerekli kredileri sağlamaya yönelmiştir. Bu cümleden olmak üzere Toprak Mahsûlleri Ofisine ve Tarım Satış Kooperatifleriyle birlik
lerine gerekli krediler sağlanmıştır. 

1968 yılı Eylül ayından itibaren tarım sektöründe üretim için artmaya başlıyan gerekli krediler, (alım kampanyaları kredileri) ihracatın ve yurt 
içi satışların realizasyonu ölçüsünde 1969 ilkbaharına kadar yavaş yavaş azalacaktır. 

VI. 2. - 1968 yılı içinde ekonomi emrindeki likiditeyi tâyin eden âmillerin evelki yıllardan farklı gelişmeler gösterdiği müşahede edilmek
tedir. Gerçekten tümü ile, gerek para arzı ve gerekse kredilerin genişlemesinde bu yıl, emisyonun ve ıMerkez Bankası kredilerinin ikinci plâna 
gerilediği, buna karşılık mevduatın ve banka kredilerini bu genişlemeyi sağlayıcı yönlerde inkişaf ettikleri anlaşılmaktadır. 

1965 Aralık - 1966 Ağustos 
1966 Ağustos-1966 Aralık 
1966 Aralık -1967 Ağustos 
1967 Ağustos-1967 Aralık 
1967 Arahk-1968 Ağustos 

Para 

5.2 
14.4 

- 1.3 
16.1 
1.9 

Yüzde Artış Nisbetleri 
Mevduat Emisyon 

6.1 2.1 
17.9 11.3 
0.5 - 0.0005 

13.2 19.2 
5.5 - 6 . 4 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi 1967 yılında Ağustos ayma kadar olan devrede para arzı gerilediği, mevduat ve emisyonda önemli 
bir değişiklik olmadığı halde, 1968 yılı Ağustos ayına kadar olan devrede para arzında ve mevduatta belirli bir artma, emisyonda ise azalma 
vardır. 
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Bu gelişme krediler alanında da tesirlerini göstermiştir. 
Yüzde artışlar 

Genel kredi Merkez B. Banka 
hacmi. kredileri kredileri 

1965 Aralık-1966 Ağustos 
1966 Ağustos-1966 Aralık 
1966 Aralık-1967 Ağustos 
1967 Ağustos - 1967 Aralık 
1967 Aralık - 1968 Ağustos 

11.5 
13.6 

5.9 
10.4 
7.9 

17.6 
21.6 
10.6 
18.9 
5.6 

9.0 
15.0 
5.0 

10.2 
6.2 

Yukarıdaki tablo 1968 yılında. genel kredi hacmindeki gelişmede Merkez Bankası Kredilerinin etkisinin azaldığını banka kredilerinin etkisinin 
arttığım göstermektedir. 

Para amndaM gelişmeler: 
VI. 3. - Para arzı 1968 yılının ilk sekiz aylık devresinde 426 milyon lira artmıştır. Geçen yıl aynı devrede para arzı bir evvelki yıla na

zaran 250 milyon liralık bir azalma kaydetmişti. 

1968 yılndaki bu gelişmenin kaynakları, âmilleri ve sonuçlan şunlardır. 
Artırıcı Eksiltici 
âmiller âmiller Artan 

Milyon Tl. Milyon Tl. para a arzı 

1. Merkez Bankası emisyon 
2. Hazine ufaklık para 
3. Bankalar 

a) Kaydî para 
b) Banka kasasmdaki paraların 

tedavüle çıkışı 

15 

623 
419 

- 6 3 1 - 6 3 1 
+ 15 

+ 623 
+ 419 

Para arzı 1057 631 426 

Yukarıdaki karşılaştırmadan 1968 yılı içinde Ağustos ayma kadar olan para arzının kaynağının bankalar olduğu, emisyonun ise önemli bir 
hacimde olmak üzere bu arzın artışını frenlediği görülmektedir. 
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'Gerçekten 1967 yılı sonu ve 1968 Ağustos ayı itibariyle bu konudaki mutlak rakamlar şunlardır. 

1967 aynı 
1967/12 ay 1968/8 ay Artış devrede 

sonu sonu eksiliş artış-eksiliş 
Milyon Tl. Milyon Tl. Milyon TL Milyon Tl. 

Para arzı 
(Emisyon 
Kaydı para 
Banka kasalarmdaki para 

22 682 
9 948 

13 968 
1 4 3 5 

23 108 
9 317 

14 594 
1015 

426 
- 6 3 1 

626 
- 4 2 0 

- 2 5 0 
- 4 
- 5 0 8 
- 2 4 9 

Yukarıda açıklanan gelişmede önemli olan cihet, 1967 yılı ikinci yarısında Orta Doğu ve Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle hâsıl olan durgunluğu 
karşılamak için para arzının emisyon ile artırılmasına karşılık 1968 yılında emisyon hacminindaraltılması hadisesidir. Buna mukabil bankala
rın 1967 yılında para arzının gelişmesine daha az etkili oldukları, 1968 yılında ise gerek kaydî para yolu ile ve gerekse ,banka kasalarmdaki 
paraların azaltılması vasıtasiyle likidite hacmini genişlettikleri görülmektedir. 

Mevduat : 

VI. 4. - 1968 yılının Ağustos ayı sonuna kadar olan devresinde toplam mevduatın, 1967 yılı sonu seviyesinden % 5,5 daha yüksek oldu-
ğu görülmektedir. 1966 ve 1967 yıllarının aynı devrelerinde bu yükseliş sırasiyle ı% 6,1 ve % 0,5 idi. 
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Mevduatın, 1966 ilâ 1968 yıllarında genel olarak ve çeşitli unsurları itibariyle gösterdiği gelişme şöyled 

Toplam mevduat 
I - a) Tasarruf mevduatı 

b) Ticari mevduat 
c) Resmî mevduat 

II - a) Vadesiz mevduat 
b) Vadeli mevduat 

III - Merkez Bankasındaki 
mevduat 

IV - a) Özel sektör mevduatı 
b) Kamu sektörü mev. 

TABLO - V I . 1 

(Milyon Tl.) 

8 ay 

15 684 
10 899 
2 696 
2 089 

12 004 
3 680 

2 750 
12 975 
2 709 

1966 

Yıl sonu 

18 486 
12 613 
3 640 
2 o33 

14 241 
3 245 

3 070 
15 659 

2 827 

1967 

8 ay 

18 569 
J3 032 
b J59 
2 378 

13 844 
4 725 

O 189 
15 555 
o 014 

Yıl sonu 

21015 
14 344 
4 027 
2 644 

15 931 
5 084 

o 484 
17 656 
3 359 

1968 

8 ay 

22 179 
15 600 
3 921 
2 658 
16 510 
5 669 

4 163 
18 554 
3 625 

Yukarıdaki karşılaştırmadan anlaşılacağı gibi, 1968 yıbnda mevduatın artışında etkili olan unsurlar tasarruf mevduatı ile kısmen resmî 
mevduattır. Ticari mevduatta görülen gelişmeler genellikle mevsimlik ve normal etkenler ile izah edilebilir. 

Vadesiz ve vadeli mevduat bakımından müşahade edilen gelişme; esas itibariyle vadeli mevduat artışının vadesiz mevduattan fazla olduğu 
ve bu nevi mevduatın 1967 sonunda toplam mevduat artışı içindeki % 33,2 olan nisbetinin :% 50,3 e çıkması durumudur. Mevduatın sektörler açı
sından incelenmesi halinde, genellikle toplam mevduat artışlarının özel sektör tevdiatmdaki ileri geldiği görülmektedir. 



Resmî mevduat 
Mevduat karşılığı 
Diğer banka tevdiatı 
Muhtelif mevduat 
Milletlerarası müessese 
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TABLO - V I . 2 

Merkez Bankasındaki mevduat 

(Milyon Tl.) 
1966 1967 

ağustos Aralık Ağustos Aralık 

301 265 293 311 
1462 1741 2 018 2 84 
270 565 364 520 
253 100 94 101 
399 399 420 468 

1968 
Ağustos 

333 
2 705 
486 
110 
529 

Toplam 2 685 3 070 3 189 3 484 4 163 

Merkez Bankasındaki mevduat, Tablo V. 2 de gösterilmiştir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi T. Cumhuriyet Merkez Bankasındaki toplam 
mevduat 1967 yılı Ağustos ayında 3.189 milyon lira iken % 9,2 lik artışla Aralık 1967 de 3.484 milyon lira ölmuş ve 1968 Ağustosunda da bir ön
ceki yılın aynı ayına nazaran % 30,5 lik bir artışla 4.163 milyon l i raya yükselmiştir. Merkez Bankasındaki mevduatın en mühim kalemini teşkil 
eden mevduat karşılıkları ise 1968 yılının Ağustos ayında geçen yılın aynı ayma nazaran % 34 lük bir artış kaydetmiş ve 2.705 milyon lira ol
muştur. 
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Krediler : 

VI. 5. - Genel kredi hacmı 1967 sonu ile 1968 Ağustos ayı arasında geçen devre içinde % 7,9 oranında artarak 30.613 milyon liraya varmış 
tır. Geçen yıl aynı devredeki artış oranı % 5.9 idi. 

I - Toplam kredi hacmi 

II - Merkez Bankası kredileri 

A) 

B) 
C) 

TABLO - V I . 3 

(Milyon Tl.) 

1966 
Ağustos Aralık Ağustos 

1967 
Aralık 

Kamu sektörü kredileri 
a) Hazine avansı 
b) Hazine bonoları 
c) Diğer kamu sektörü 
Bankalar tasfiye fonu 
Özel sektör kredileri 
Normal ticari krediler 
İhracat kredileri 
Tütün finansmanı 
Sümerbank 
Sanayi ve madenci senetleri 
Tarım kredileri 
Tarım Satış Kooperatifi 
Küçük sanat ve esnaf -kredileri 
Tahvil üzerine avans 

3 782 
1320 

348 
1898 

216 
1486 

203 
89 

310 
-

320 
202 

27 
206 
129 

3 850 
1438 

348 
1828 

236 
2 585 

187 
137 
209 
24 

260 
594 

830 
225 
121 

4 397 
1506 

348 
2 227 

256 
2 726 

242 
77 

393 
45 

395 
767 

402 
276 
129 

1968 
Ağustos 

21381 

5 484 

24 284 

6 671 

25 705 

7 379 

28 367 

8 776 

30 613 

9 267 

4 723 
1 9 5 1 

348 
2 155 

269 
3 784 

299 
333 
233 
109 
495 

1035 
843 
314 
123 

5 516 
2 107 
348 

2 797 
264 

3 487 
263 
60 
368 
110 
474 

1 344 
310 
428 
130 
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Kredilerin 1968 yılı içinde arz ettiği özellikler şöylece özetlenebilir. [*] 
a) Genel kredi hacminin artışı 1968 de 1967* nin aynı dönemine kıyasla daha yüksektir. 
b) Kredi hacminin genişlemesini sağlıyan fal tör daha ziyade mevduattaki artıştır. 
c) Bankalar kredilerindeki artış Merkez Bankası kredilerinin artışından fazladır. 
Merkez Bankasının kamu sektörüne 1968 yılında açtığı kredilerin artışı genellikle evvelki yıllardalci artışa paralel seviyelerde olmuştur. Buna 

karşılık özel sektöre açılan krediler geçen yılın aynı devresine oranla önemli miktarda artmış lâHn 1967 yılının son ayına oranla düşüklük kay
detmiştir. 

d) Banka kredilerinin artışları gerek mutlak rakam gerekse oran itibariyle önemli seviyelerde olmuştur. 

VI. 6 . - B a n k a kredilerinin yıllar ve devreler itibariyle artışı şöyledir. 
Milyon Tl. % 

1965 Aralık - 1966 Ağustos 
1966 Ağustos - 1966 Aralık 
1966 Aralık - 1967 Ağustos 
1967 Ağustos -1967 Aralık 
1967 Aralık - 1968 Ağustos 

Banka kredilerinin sektörlere göre dağılışı bakımından dikkati çeken özelliği bankaların kamu sektörüne açtığı kredilerde 1968 yılında bir mik
tar gerileme olması keyfiyetidir. Banka kredilerindeki artışı büyük ölçüde etkiliyen unsur özel sektöre açılan kredidir. 

Bankaların özel sektöre açmış olduğu kredilerden büyük kısmı sırasiyle ticari (muhtelit) krediler, tarım kredileri ve mesken inşaat kredileridir. 
Bunları T. Sınai Kalkınma Bankası kredileri, Sınai Yatırım Bankası kredileri ve küçük sanat ve esnaf kredileri t abe tmek ted i r . Bankaların özel 
sektöre açmış olduğu tarım ve mesken inşaat kredileri Aralık 1967 - Ağustos 1968 devresinde sırasiyle % 4,1 ve % 3,7 oranlarında düşüşler kay
detmiştir. Buna karşılık, yine aynı devrediçinde, küçük sanat ve esnaf kredileri % 25,8, Sınai Yatınm ve Kredi Bankası kredileri % 16,4- T Sı
nai Kalkınma Bankası kredileri '%12,8; ticari krediler de (muhtelit) % 13,5 oranlarında artmıştır. 

[*] Memleketimizde faaliyet halinde bulunan bankaların saym 1966 yılı Haziranından beri 45 
olarak sabit, kalmıştır. 1968 yılı Ağustos ayı itibariyankanın 2185 şubesi vardır ve toplam öz kaynak-
kaynakları ' 6 mÂyar 339 milyon Uradır. 

17.555 
20.191 
21.199 
23.368 
24.813 

6,0 
15,0 
5,0 

10,2 
6,2 
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Reeskont ve faiz hadleri: 

VI. 7. - Hâlen cari olan reeskont ve faiz hadleri şöyledir 

G ^ olartik krediler [*»] 
İhracat fkmısınan kredileri [***] 
Teşviki öngörülen sanayi kolları [***] - |****** 
Küçük sanayi ve esnaf kredileri 
Tarım kredileri 
T. C. Ziraat Bankasınca açılan orta ve uzun va

deli krediler [ « * ] 
5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hasılların

dan T. C. Zfrtot Bankasına verilen krediler [*****] 

M. B. Reeskont
larında ve senet 
üzerinde avans
larda % [**] 

7,50 
5.25 
5.25 
5.25 
5.25 

Bankalarca 
uygulanan faiz 

hadleri 

10.50 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

- .00 

.00 

£*• ] .# , Bankasınca tahvü üzerine avanslara % 10, altın üzerine avanslara % 6 hadleri uy
gulamaktadır. 

[***] 1 . 7 . 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
£****] l .11 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

[•*•*••]. 7 . 2. 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
£...***] Teşviki öngörülen sanayi kollan dnmda kalan sanayicilerin <hş memleketlerden aldıkları 

tevsik edilmiş'siparişlerle ilgüi senetler de bu hadlerden istifade eder. 

13 . 9 . 1968 tarihli ihracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair 6/10649 sayılı Kararname ile ihracat kredilerini ucuzlatıcı yeni tedbir
ler alınmıştır. Bu kararname ile ihracat kredileri, toka ve sigorta muameleleri Vergisinden ve diğer resim ve harçlardan istisna edilmiştir. Sö
zü geçen kararname, aynı zamanda, serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilere uygulanmakta olan faiz" yüzde
sinin üçünün Merkez Bankası nezdindeki selcktif kredi fonundan karşılanmasını öngörmüştür. Diğer taraftan gerek "vergi istisnası gere % 3 faiz 
indirimi, belli mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi 'muamelelerine de uygulanacaktır. 
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VII - İSTİHDAM VE İNSANGÜCÜ 

VII. 1 - Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmış olan 1965 nüfus sayımı kesin neticelerine göre, 1965 te 31 391,4 bini bulan toplam 
nüfus hacmimin, yıllık binde 24,94 bir artış hızı var sayılarak, 1968 yılı sonunda 33 539,0 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Yine aynı sayım sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaşlardaki faal nüfusun iktisadi faaliydt ika lan M e r i y l e d a ğ ı t a M e n d i l d e , 1965 
yılında tarım sektöründe çalışanların, toplam faal nüfusun % 71,9 unu teşkil etmekte olduğu görülmektedir. 

TAIBLO - VII. ,1 

Faal nüfus 

1965 genel nüfus mesken sayımı kesin sonuçlarına göre 

İktisadi faaliyet kolları 

1 - Ziraat, ormancılık, avcılık, balıkçılık 
2 - İstihraç sanayii 
3 - İmalât sanayii 
4 - İnşaat sanayii 
5 - Elektrik, gaz, su istihsal, tevzi ve temizlik 

işleri 
6 - Ticaret, banka, sigorta ve gayrimenkuller 

satış işleri 
7 - Nakliye, ambarlama ve haberleşme 
8 _ Hizmetler 
9 - İyi tarif edilmiyen gayrimuayyen faaliyet

ler, evvelce hiçbir işte çalışmamış olanlar ve 
bilinmiyenler 

Toplam 8 420 829 5 137 031 13 557 860 

.5 ve daiha yukarı yaşlardaki iktisaden faal nüfus 

Erkek 

4 914 212 
58 507 
883 531 
349 343 

25 885 

372 329 
280 711 
731 845 

777 466 

Kadın 

4 836 057 
1113 
77 419 
1 804 

444 

19 745 
5 907 

103 968 

90 574 

Toplam 

9 750 269 
86 620 
960 950 
351 147 

26 329 

392 074 
286 618 
835 813 

868 040 

Kaynak : D. t E. 
Not : Evde ve seyyar olarak çalışanlar 9 ncu grup içinde gösterilmiştir. 
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Türkiye'de fetifadam : 

VII. 2 - T ü r k i y e ' d e istihdam ile ilgili sıhhatli istatistiklerin sağlanmasında bâzı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bütün gelişmekte olan ülkeler 
için geçerli sayılabilecek bu güçlükler, ekonominin tam mânasiyle monetize olmaması, üretilen bütün malların piyasaca arz edilmemesi, özellikle 
tarım sektöründe insangüeü ihtiyacı ve istihdamın mevsimden mevsime büyük farklılıklar göstermesi şeklinde sıralanabilir. 

1968 yıh tahminlerine göre, istihdam, geçen yıla nazaran tarım sektöründe % 0,85, sanayi sektöründe % 9,45, inşaat sektöründe % 10,10, 
ticaret sektöründe % 4,87, ulaştırma sektöründe % 7,11 ve hizmetler sektöründe % 8,27 oranlarında artış kaydetmiştir. 

TABLO - V I I . 2 

İstihdamın sektörlere göre dağılışı 

(1 000 kişi) 
1968 1967-1968 

1967 tahmin % artış 

Ta^m" " ~ 9 173,0 9 251 0,85 
Sanayi 1 448,1 1 585 9,45 
İnşaat 443,2 488 10,10 
Ticaret 513,0 538 4,87 
Ulaştırma 338,9 363 7,11 
Hizmetler 1 081,6 1 170 8,27 

Toplam 12 996,8 13 395 3,06 

Kaynak: Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Not : 1 - Tarım kesimindeki istihdam haftada 45 saat çalışma esasına göre hazırlanmıştır. 

2 - Tarım kesimindeki istihdam rakamlarına gizli işsizler dâhü değildir. 
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Sigortalı işçiler ve ücretler : 

VII. 3 - Yıllık ortalama sigortalı işei sayısında ve ortalama günlük kazançlarda geçen yıllarm seyrine uygun gelişmeler vardır. Ücretler 
1966 yılında % 8,9, 1967 yılında ise % 9> artarak, sırasiyle 23,53 ve 25,83 liraya yükselmiştir. 

1968 Ocak - Temmuz devresinde, geçen yılın aynı dönemine göre % 8,8 artan ücretler27,41 lira olmuştur. 

1965 - 1967 yılları için anasektörler itibariyle sigortalı işçi ücretlerindeki gelişmeler TABLO VII. 3 te gösterilmiştir. 

TABLO - V I I . 3 

Tarım 
Sanayi 
Madencilik 
imalat 
Enerji 
inşaat 
Ticaret 
Ulaştırma ve haberler 
Hizmetler 

Toplam 

Ücretler (Tl.) 

1965 

15,00 
18,30 
17,00 
18,11 
22,00 
21,33 
28,26 
23,79 
23,33 

21,61 

1966 

21,99 
22,53 
21,32 
22.66 
25,39 
22,82 
29,79 
28,49 
24,93 

23,53 

1967 

29,46 
24,52 
22,33 
24,75 
27,51 
27,08 
29,53 
31,56 
26,63 

25,83 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu. 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 1967 yılında en yüksek ücret artışları, sigortalı işçi sayısı çok az olan tarım sektörü istisna edi
lirse, inşaat, ulaştırma ve imalât sektörlerinde gerçekleşmiştir. 

Yıldan yıla artan sigortalı işçi sayısındaki gelişmeye paralel olarak bu yıl içinde ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Geçici bilgilere göre, 1968 in ük altı ayında ortalama sigortalı işçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 7,5 artarak 919 341 kişiyi b u l u k t u r . 

Ücret artışları 

1966 

46,4 
23,1 
25,4 
25,1 
15,4 
7,0 
5,4 

19,8 
6,8 

8,9 

1967 

34,0 
8,8 
M 
9.2 
8,3 

18,7 

10,8 
6,8 

9,8 
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TABLO - V I I . 4 

Yıllık omtalama 

1965 1966 1967 

Ocak - Haziran 
ortalaması ( • ) 

1967 1968 

Ortalama günlüfc famc 
Sigortalı işçi 'sayısı 

Kaynak : Sosyal Sigortalar Kurumu 
(*) Geçici rakamlar 

21,61 
870 235 

23,53 25,83 
954 492 973 055 

25,18 
856 759 

27,41 
919 341 

Toplu iş sözleşmeleri : 

VII. 4. - 20.9.1968 tarihine kadar Çalışma Bakanlığına intikal eden bilgilere göre, 1964 ten bu yana yapılan toplu iş sözleşme sayısı, kapsa
dığı işyeri ve işçi sayıları, Tablo VII. 5 te gösterilmiştir. Bu yıl içinde, yukarda zikredilen tarihe kadar, 78 i kamu sektöründe 165 i özel sektörde 
olmak üzere toplam, olarak 243 toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. Neticeye bağlanan toplu iş sözleşmeleri toplam olarak 475 işyerini ve 76 983 işçiyi 
•kapsamaktadır. 

Toplu sözleşme sayısı 

TABLO - V I I . 5 

Toplu iş sözleşmeleri 

Kapsadığı işyeri sayısı Kapsadığı ifcçi sayısı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Toplam 

872 
1165 
2 006 
243 

Kamu 
sektörü 

26̂ 7 
240 
335 
336 
78 

Özel 
sektör 

811 
631 
810 

1670 
165 

Toplam 
Kamu 
sektörü 

3 916 
2 855 
2 622 
3 107 
475 

1435 
1114 
1005 
1167 
291 

Özel 
sektör 

2 483 
1741 
1617 
1940 
184 

Toplam 

~436 762 
171 859 
328 813 
180 392 
76 983 

Kamu 
sektörü 

Özel 
sektör 

263 
121 
159 
106 
65 

836 
750 
713 
689 
317 

172 926 
50 109 
169 100 
73 703 
11 666 

Kaynak :Çah§ma Bakanlığı 
Not : 20.9.1968 tarihine kadar Çalışma Bakanlığma intikal, eden bilgilerden hazırlannusür. 
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İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaatlar : 

VII. 5. - îş ve îşçi Bulma Kurumuna yapılan müracatlar ve kurum, aracılığı ile işe yerleştirilenler -hakkındaki bilgiler Tablo VII. 6 da göste
rilmiştir. 

1963 yılından 1966 ya kadar yurt dışına gönderilen işçi sayısının artışına paralel olarak, kuruma yapılan iş talepleri azalan bir seyir takibet-
mişse de 1967 yılında yeniden yükselmiştir. 

1968 Oc^k - Eylül devresinde geçen yılın aym devresine göre, iş istiyenler aylık ortalaması % 16,2 artmış ve böylece bunların adedi 42 313 e 
ulaşmıştır. Aynı devre için kuruma intikal eden aylık ortalama iş münhalleri de % 25,9 oranında artarak 30 766 ya yükselmiştir. 

Bu konuda dikkati çeken husus ise yerleştirme oranındaki devamlı düşüştür. İşe yerleştirme oran* 1963 yılında % 68,8 fen 1967 de % 59,6 ya düş
müştür. 1968 yılınm ilk 9 aybk ortalama işe yerleştirme oranının geçen yılın aynı dönemine göre % 10 artarak % 67,9 a yükseldiği göz önüne 
alınırsa, yıl sonuna kadar bu durumda olumlu gelişmeler beklenebilir. 

TABLO - V I I . 6 

ig ve İşçi Bulma Kurumuna aylik ortalama müracaatlar 

1963 

Y ı 1 1 ı f e 

1964 1965 1966 

Oöak - E y M 

I § istiyenler 
Is münhalleri 
işe yerleştirilenler 
işe yerleştirme oranı % 

45 429 40 014 35 514 
33 858 28 839 23 224 
31 257 26 164 21 1506 

68,8 65,4 60,5 

36 330 
23 852 
21941 

60,4 

1967 

40 057 
25 435 
23 878 

59,6 

1967 

36 420 
24 428 
22 463 

61,7 

1968 

42 313 
30 766 
28 753 

67,9 

artış 

16.2 
25,9 
28,0 
10,0 

Kaynak : ls ve İşçi Bulma Kurumu 

Yurt dışına gönderilen işçiler : 

VII. '6 - Başta Federal Almanya olmak üzere diğer yabancı ülkelere bu yıl da işçi gönderilmesine devam edilmiştir. Güçlen yıl Federal 
Almanyada'ki iktisadi durumla ilgili olarak yavaşlayan işgücü ihracı bu yıl yeniden artarak Eylül Sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre 
19 662 kişi fazlasiyle 29 331 kişiye ulaşmıştır. 
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is ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile yurt 'dışma gönderilen işçilerin sayısı ve bunların muhtelif memleketler arasındaki dağılımı geçen 
yıllarla mukayeseli olarak TABLO VII. 7 de gösterilmiştir. 

TABLO - V I I . 7 

iş <ve işçi Bulma Kurumu aracılığı ile yurt dışına ^ d e r i l e n işçilerin sayısı 

Y ı İ l ı k Ocak — Eylül 

1964 

M 

1965 

CÖ 

Dış ülkeler Eı
ık

< 

K
ad

 

FVderal Almanya 50 818 4 084 
Belçika 
Holânda 
A v u f c y a 
İsviçre 
Fransa 
İngiltere 
A. B. D. 
Somali 
Suudi A r a k t a n 
Libya 

6 651 
•2 950 8 
1384 50 

159 34 
25 

13 

54 902 
6 651 
2 950 
1434 

193 
25 

13 

Ü 
W 

34 456 11116 
1661 
2178 3 
1937 36 

98 24 

' 

45 572 
1661 
2181 
1973 

122 

M 
d5 

W 

1966 

rf 

M 

d 
S 
% 

&H 

22 865 

1207 
435 
140 

1 
34 
13 

Toplam 62 000 4176 66176 40 341 11179 51520 26 647 9 763 

1967 1967 1968 

cD 
cö 

M 

cö 

1 
EH 

S 
cö 

M 
ö 

EH 

cD 
cö o 

EH 

9 715 32 580 3 711 3 473 7184 1824 2 336 4160 15915 8 343 24 258 

1 1208 57 
469 1050 
155 178 

9 

342 
92 

57 
14 1064 
37 215 

9 

342 
92 

34 
943 
161 

34 552 
1 944 457 
31 192 24 10 

29 

553 
457 
34 

29' 

339 339 

34 412 5 439 3 524 8 963 3 301 2 368 5 669 6 977 8 354 25 331 

KaynaJc: İş ve isçi Bulma Kurumu 
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VIII - FİYATLAR 

VHI. 1 - 1968 yılının ilk on aylık devresi içinde fiyat endeksleri nispî fiyat istikrarının muhafaza edildiğini göstermektedir. Mercekten, yük
sek bir gelişme hızı, sağlam bir talep artışı ve bunlarla kendiliğinden bir paralellik içinde artan ve genişliyen üretim, tüketim, ithalât, ihracat hare
ketlerinin fivatlar üzerinde etkili olmasını ve fiyatlardan etkilenmesini beklemek lâzımdır. 1968 yılı ."içindeki fiyat hareketleri ekonominin enfilâsyo-
nist baskılar! ve deflâsyonist eğilimlere yönelmemek suretiyle olumlu ve yararlı bir biçimde geliştiğini göstermektedir. 

Fiyat gelişmeleri : 
VIII. 2 - Toptan eşya fiyatları genel endeksi Tablo VIII. 1 de gösterilmiştir. (1953 = 100) Bu endeks, oniki aylık ortalamaya göre 1966 da 

307 iken 1967 de % 4,9 artışla 322 ye yükselmiştir. 1968 yılının ilk on aylık ortalaması ise 331 i göstermekte ve bu suretle dönem içindeki artış 
'% 2,8 den ibaret kalmaktadır. Bu durumu genellikle son yıllarda görülen fiyat yükselişlerinin ekonomik gelişmeyi olumsuz olarak etkiliyecek 
nitelikte olmadığını açıklayıcı anlamda yorumlamak gerekir. 

TABLO - V I I I . 1 
Toptan eşya fiyatları genel endeksi 

Değişme Değişme Değişme Değişme 

Aylar 

Aralık 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Ocak - Ekim ortalaması 

1964 

277 

• % 

Değişme 

1965 % 

1965 '% 

307 

Değfeme 

1966 % 

1966 % 

307 

Değişme 

1967 % 

1967 

~ 3 2 6 

% 

Değfe isme 

1968 

285 
287 
286 
289 
292 
293 
289 
293 
295 
294 
290 

+ 2,9 
+ 0,7 
- 0 , 4 
+ 1,1 
+ 1,0 
+ A O 

- M 
+ 1,4 

-0İ3 

+ 2,9 
+ 1,6 

316 
321 
314 
312 
313 
301 
298 - 1 , 0 
294 - 1 , 4 
294 -
299 + 1,7 
306 -

2,2 
0,6 
0,3 
,.0 

+ 2,9 
+ 5,1 

316 
332 
330 - 0 , 6 
326 - 1 , 2 
330 + 1,2 
326 - 1 , 2 
314 - 3 , 7 
312 - 0 , 6 
311 -0,3 
317 + 1,9 
321 

0,6 
1.8 

328 
334 
334 -
333 - 0 , 3 
330 - 0 , 9 
330 -
328 - 0 , 0 
327 -0,3 
329 + 0,6 
334 + 1,5 
331 
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1968 yılmm Ekim ayında toptan eşya fiyatları genel endeksi 334 olarak tesbit edilmiştir. Bu rakam, 1967 yılı Ekim ayma nazaran % 5,4 ve 
Aralık ayma nazaran % 2,5 oranlarında yükselişleri ifade etmektedir. 

Toptan eşya fiyatları genel endeksinin yıl içindeki seyri, gıda maddeleri ve yemler (Tablo VIII. 2) grupu ile sanayi hammaddeleri ve yarı işlen
mişler (Tablo VIII. 3) grııpıma dâhil fiyatların etkisi altında meydana gelmiştir. Bilindiği gibi 1967 yümm oniki aylık ortalamasına göre gıda 
maddeleri ve yemler grupu endeksi 321 ve sanayi hammaddeleri ve yarı işlenmişler grupu endeksi 323 seviyesinde idi. 1968 yılının on aylık ortala
masına göre aym endeksler sırasiyle 326 y r v e 341 i göstermiştir. Bu duruma göre iki grup endeksin dönem içindeki yükselişi % 1,6 ve % 5,6 
o]maktadır. 

Aralık 

Aylar 

TABLO - V I I I . 2 

Gıda maddeleri ve yemler grupu endeksi 

Değişme Değişme Değişme Deği 'şme 

1964 

~272 

% 1965 % 1966 

308 

'% 1967 % 

32 321 

Değişme Değişme Değişme Değite: me 

1965 % 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Ocak - Ekim ortalaması 

382 
286 
283 
286 
291 
290 
285 
291 
292 
292 
288 

+ 3,7 
+ 1,4 
- 1,1 
+ 1,1 
+ 1,8 
- 0 , 3 
- 1 , J 
+ 2,0 
+ (tf 

-

1966 

~ 3 2 3 
332 
321 
317 
317 
301 
296 
290 
291 
298 
309 

% 

+ 3.9 
+ 2,9 
- 3 , 4 
- 1 , 3 

-
- , , 1 
- 1,7 
- 2 , 0 
+ 0,3 
:+ 2,4 

1967 

~~320 
341 
333 
327 
334 
326 
310 
306 
306 
313 
322 

% 1968 % 

+ 3,9 
+ 6,6 
- 2 , 4 
- 1 , 8 
+ 2,1 
- 2 , 4 
- 4 , 9 
- 1 , 3 

-
+ 2,3 

322 + 0,3 
332 - 3 A 
333 
332 

+ 0,3 

327 + 1 İ 6 
327 -

— 1,2 
- 1,2 
+ 0,6 
+ 2,2 

323 
319 
321 
328 
326 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 1968 in ilk iki ayında yükselişlerden sonra 6 ay süre ile ya bir ay önceki ay seviyesinde kalmış veya düşüş 
göstermiş. Eylül ve Ekim aylarında ise, tekrar cüzi yükselişler kaydetmiştir. 
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Mevsimlik düzeltilmiş endeks rakamına göre, toptan eşya fiyatları endeksi, 1968 yılının ilk on ayında % 4,6 oranında bir artış kaydetmiştir. Bu 
artışı bilhassa son dört ayın durumu etkilemiştir. 

VIII. 3 - Toptan eşya fiyatları genel endeksinin bir bölümü olan gıda maddeleri ve yemler grupu endeksi Ekim (1968) ayında 328 olarak 
tesbit edilmiştir. 1967 yıh Aralık ayında aynı endeks 321 i göstermekte idi. Böylece fiyatlar, yılın ilk on ayında çeşitli değişmelerden sonra 7 pu-
van artışla 328 olmuştur. Bu grup endeksinin hareketini etkiliyen âmiller, hububat, bakliyat, hayvan ve hayvan yemleri fiyatlarındaki artışlar ile 
ithal konusu nebati gıda maddeleri ve hayvan mahsulleri fiyatlarındaki eksilişlerdir. 

VIII. 4 - Sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grupu endeksinin Ocak - Ekim dönemleri itibariyle son dört yıldaki seyri ve değişme 
oranları Tablo VIII. 3 te gösterilmiştir. Son dört ayın durumuna göre bu grumın endeksi sırasiyle % 1,2, % 1,8, % 0,9 ve % 1,1 oranlarında yük
selişler göstermiştir. Bu yükselişler geçen yılların aynı aylarında görülenin cüzi miktarda üstündedir. Ekim ayı seviyesi 1967 yılının aynı ayındaki 
seviye ile karşılaştırıldığında sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri fiyatlarında % 8,3 ile ifade edilebilecek bir artış olduğu görülmektedir. 

Aralık 

TABLO - V I I I . 3 
Sanayi hammaddeleri ve yarı mamulleri grupu endeksi 

Değişme Değişme Değişme Değil şme 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Ocak - Ekim ortalaması 

291 
290 
295 
295 
296 
297 
296 
298 

• 301 
298 
296 

1964 

288 

% 

-

Değişme 

1965 % 

1965 

~ 2 9 8 

% 

-

Değişme 

+ 1,0 
- 0 , 3 
+ 1,7 

-
+ 0,3 
+ 0,3 
- 0 , 3 
+ 0,7 
+ 1,0 
+ 1,0 

— 

1966 

~ 2 9 9 
297 
298 
299 
306 
302 
302 
304 
301 
302 
301 

% 

+ 0,3 
-0,7 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 2,0 
- ı , o 

-
+ 0,7 
- ı , o 
+ 0,3 

— 

1966 % 

305 -

Değişme 

1967 % 

1967 % 

337 ' -

Değişme 

1968 % 

305 
312 
323 
324 
323 
324 
323 
325 
323 
325 
321 

— 
+ 2,3 
+ 3,5 
+ 0,3 
- 0 , 3 
+ 0,3 
-0,3 
+ 0,6 
- 0 , 6 
+ 0,6 

-

340 + 0,9 
340 -
337 -0,9 
337 
335 -0,6 
335 -
339 + 1,2 
345" + 1.8 
348 4-0,9 
352 + 1,1 
341 



- 1 2 2 -

Sanayi hammaddeleri ve yan mamulleri grupuna dâhil alt endeksler incelendiği zaman ise, grup endeksini son aylarda etkiliyen faktörlerin, 
yakacak maddelerinin fiyatlarındaki yükselişlerle dokuma maddeleri fiyatlarındaki düşüşler olduğu görülmektedir. 

Geçinme endeksleri : 
VIII. 5 - Ankara geçinme endeksinin (1953 = 100) Ocak - Ekim dönemi itibariyle son dört yıldaki seyri Tablo VIII. 4 te gösterilmiştir. 

1967 yılmm oniki aylık ortalamasına göre Ankara geçinme endeksi (1953 = 100) % 6,4 artışla 317 seviyesini göstermiştir. 1968 yılının ilk on ay-
hk ortalamasına göre ise endeks rakamı 329 dur. İki rakamın karşılaştırılması % 3,8 oranındaki yükselişi göstermektedir. 1968 Ekim ayında 335 
olan Ankara geçinme endeksinin bir önceki yılın Ekim ayı rakamı ile mukayesesi % 4,0 yıllık yükselişi aksettirmektedir. Ankara geçinme en
deksinin alt bölümlerinde Ekim ayı itibariyle, gıda ve diğer kalemlerde bir yükseliş görülmüş, buna karşılık aydınlatma, ısıtma ve giyim, Eylül 
ayma nazaran sabit kalmıştır. 

TABLO - V I I I . 4 

Ankara geçinme endeksi (1953 = 100) 

Değişme Değişme Değişme De, gıişme 

Aylar 1964 % 1965 •% 1966 '% 1967 % 

Aralık 272 

Değişme 

1965 % 

292 

Değişme 

1966 % 

304 

Değişme 

1967 % 

324 

Değişme 

1968 % 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Ocak - Ekim ortalaması 

+ 0,7 
+ 0,4 

274 
275 
273 -0İ7 
276 + 1,ı 
282 + 2,2 
283 + 0,3 
286 + ı,ı 
288 + 0,7 
286 - 0 , 7 
286 -
281 -

300 + 2,7 
303 + 1,0 
300 + 1,0 
300 -
302 + 0,7 
294 -2,7 
293 -,,4 
293 -
295 + 0,7 
296 + 0,3 
298 -

+ 1,0 
+ 2,3 
+ 0,3 
+ 0,3 

307 
314 
315 
316 
321 + 1,6 
319 -0,6 
314 -1,6 
313 -0,3 
314 + 0,3 
322 + 2,5 
316 -

325 
328 
328 
325 
327 
327 
329 
331 
331 
335 
329 

+ 0,3 
+ 0,9 

— 
- 0,9 
+ 0,6 

— 
+ 0,6 
+ 0,6 

— 
-f 1,2 

— 
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VIII. 6 - İstanbul geçinme endeksinin (1953 = 100) Ocak - Ekim dönemleri itibariyle son dört yıldaki seyri ve gelişme oranlan Tablo VIII. 
5 te gösterilmiştir. İstanbul geçinme endeksi (1953 = 100) oniki aylık ortalamaya göre 1967 de % 14 oranında bir yükseliş kaydetmiş ve 341 ol
muştur. 1968 yılının ilk on aylık dönem ortalamasına göre ise aynı endeks 360 ı göstermiştir. Bu suretle İstanbul geçinme endeksinin yılın ilk on 
.aylık dönemindeki yükselişi geçen yıldakinden düşük olarak % 5,6 oranında kalmıştır. İstanbul geçinme endeksi Ekim ayında da % 0,8 oranın
da bir yükseliş kaydetmiş ve Eylül ayının 366 rakamına karşılık, 369 u göstermiştir.' Böylece gecen 'yılın aynı ayma nazaran */, 6.9 oranında bir 
artış meydana 'gelmiş t i r . • - -

Aralık 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos" 
Eylül 
Ekim 
Ocak - Ekim ortalaması 

TABLO - V I I I . 5 

İstanbul geçinme endeksi (1953 = 100) 

Değişme 

1964 % 

267 -

Değişme 

1965 % 

269 + 0,7 
273 + 1,5 
270 - 1 , 1 
271 + 0,4 
273 + 0,7 
275 + 0,7 
275 
280 + 1,8 
279 - 0 , 4 
279 
273 

Değişme 

1965 % 

282 

Değişme 

1966 % 

291 + 3,2 
296 + 1,7 
304 + 2,7 
306 + 0,7 
302 - 1 , 3 
291 - 3 , 6 
292 + 0,3 
294 + 0,7 
296 + 0,7 
297 + 0,3 
297 

Değişme 

1966 '% 

313 -

Değişme 

1967 % 

326 + 4,1 
332 + 1,8 
335 + 0,9 
336 + 0,3 
342 + 1,8 
343 + 0,3 
343 
340 - 0 , 9 
341 + 0,3 
345 + 1,2 
338 

Değişme 

1967 % 

353 

Değişme 

1968 % 

355 + 0,6 
356 + 0,3 
354 - 0 , 6 
355 - 0 , 3 
356 + 0,3 
359 + 0,9 
362 + 0,8 
364 + 0,6 
366 + 0,6 
369 + 0,8 
360 -

Gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselişler İstanbul geçinme endeksinin son aylardaki durumunu etkiliyen âmiller arasındadır-. 
Ankara (ve Istanlbul 'geçinme endekslerinin 1968 yılı'içindeki seyri üzerinde daha ziyade gıda maddeleri fiyatlarının etkili olduğu söylenebilir. 
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1967 yılundaki on aylık ortalamalarda meydana gelen fiyat yükselişleri ile 1968 deki yüzde a r t ı l a r ı arasındaki mukayese TABLO VIII. 6 da 
gösterilmiştir. 

TABLO - V I I I . 6 

1967 10 aylık 
ortalamalardan 

% artışları 

Toptan eşya fiyatı ,genel endeksi 4,9 
İstanbul ıgeçin.me endek i ' 13,8 
Ankara geçinme endeksi 6,0 

1968 10 aylık 
ortalamalardan 

% artışları 

3,1 
6,5 
3,5 

1967 12 aylık ortalama 
il.e'1968 10 .aylık orta

lama ^asındaki 
% artışları 

5,6 
3,,2 

Fiyatlann yıllık muhtemel seyri : 

VIII. 7 - 'Toptan eşya fiyatlan ve .genzime endeksleri 1953 - 100 itibariyle m^simlik düzeltilmiş ve düzeltilmemiş rakamlar olarak 1967 yılı 
Aralık ayında ve 1968 Ekim aynıda şu seviyeleri göstermiştir : 

Mevsimlik Mevsimlik 
dürftilmiş d ü z m e m i ş 

1967 1968 1967 1968 
Aralık Aralık Ekim Ekim 

Toptan eşya fiyatları genel endeksi 
Ankara geçinme endeksi 
Istanbul geçinme endeksi 

326 334 327 
324 335 324 
353 369 354 

342 
337 
373 

1 
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Mevsimlilk düzeltilmiş rakamlara göre yılın ilk -on aylık döneminde toptan eşya fiyatları genel endeksi % 4,6, Ankara geçinme endeksi % 4,0 ve 
İstanbul geçinme endeksi % 5,4 ora lar ında yükselişler kaydetmiştir. 

Aynı yükseliş seyrinin yıl sonuna kadar devam etmesi ihtimali ıbir veri olarak alınırsa son iki aylık dönemde mevsimlik hareketin dışında top
tan eşya fiyatlarının % 0,9, Ankara .geçinme endeksinin •% 0,8 ve İstanlbul geçinme endeksinin % 1,08 oranlarında yükselmeleri lbeklenelbilir. Ayrıea 
bu endekslerde yılın son iki aylık döneminde sırasiyle % 1,94, % 0,5, % 0,91 canlar ında mevsimlik 'bir yükseliş hareketi .olacağının da nazara alın
ması gerekecektir. Mevsimlik olmıyan fiyat hareketleri ile mevsimlik olan fiyat hareketleri (birlikte hesaba katıldığında fiyat endekslerinin 1967 
yılı sonundaki fiilî durumuna nazaran 1968 ydı sonundaki muhtemel seviyeleri şöyle olacaktır : 

Yıllık 
1968 •(••) 1967 (*) yükseliş 

Aralık Aralık % 

- Toptan eşya fiyatları genel endeksi 326 344 % 5,5 
- Ankara geçinme -endeksi 324 339 •% 4;6 
- İstanbul geçinme endeksi .352 376 % 6,8 

(*) Fiilî durum. 
(**) Tahminî durum 

Yıl sonlarının mukayesesine göre 1968 deki muhtemel yıllık artış toptan eşya fiyatları genel endeksinde % 5,5 Ankara geçinme endeksinde % 4,6 
ve istanbul igeçinme endeksinde % 6,8 olacaktır. 
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Altm fiyatları : 
VIII. 8 - Ocak - Ekim dönemi itibariyle İstanbul'daki altın fiyatlarının son iki yıldaki mukayeseli durumu TABLO V I H / 7 de gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi, altın- piyasasında ileri ve geri hareketler devam etmektedir. Ağustos ayında mevsimlik seyre uygun düşüşler kaydeden Cumhuri
yet altmı ve külçe altın Oyadan aynı mevsimlik temayüle uygun olarak Ekim ayında, Ağustos ayma nazaran vsırasiyle % 2,7 ile % 2,8 oranlarında 
yükselişler kaydetmiştir. 

T A B I i O - V I I I . 7 

Ocak - Eylül dönemleri itibariyle îstanbtıldaki 
altın fiyatları (1967-1968) 

1 liralık 
Cumhuriyet 

altını 
1 gram safi 
altın külçe 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

1967 
Tl. 

98,11 
100,03 
100,52 
99,81 

101,09 
103,97 
101,54 

99,85 
100,09 
101y68 

1968 
Tl. 

104,03 
104,63 
110,02 
111,14 
115,59 
118,56 
115,69 
115,07 
117,05 
118,17 

1967 
Tl. 

~14^3 
14,85 
14,87 
14,85 
15,09 
15,49 
14,93 
14,70 
14,80 
15,08 

1968 
Tl. 

15,43 
16,37 
16,69 
17,53 
18,02 
17,37 
17,06 
17,30 
17,54 

Altın fiyatlarının yükselişleri geçen yılın aynı ayında görülenin üstündedir. 1968 yılında Londra •altın piyasasının faaliyetine son vermesini ta t i 
l d e n devrede yükselen milletlerarası fiyatlar, TürfciyeVleki altın fiyatlarını da aynı şekilde etkilemiş ve iç fiyatlar milletlerarası fiyatlardaki geliş
meye uygun şekilde seyretmiştir. 

Bunun dışında olarak altm fiyatlarının özellikle her yıl 7 ilâ 9 ncu aylar arasında nispî .bir gerileme kaydetmesi şeklindeki eğilimlerin bu yıl da 
belli okülerde meydana çıkUğı göıftlmtftıtedir. 



- 1 2 7 -

Döviz fıyatları : 
VIII. 9. - Başlıca ıKambiyo merkezlerinde, 1967 ve 1968 yıllarında Ocak - Ekim devresi itibariyle, Türk parasının serbest piyasadaki dış 

değeri TABLO VIII. 8 de gösterilmiştir. Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi 1968 yılında, 1967 de olduğu gibi Türk parasının efektif 
d e ğ e n d e , mcvsMfe todkete tolbi o t a k cüzi oranlarda temevvüele göstermektedir. 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

TABLO - VIII. 8 

TÜRK PARASININ SERBEST PİYASADAKİ DIŞ DEĞERİ 

Beyrut 
( 1 L . L . ) 

3,98 
3,95 
3,92 
3,96 
3,91 
3,86 
3,76 
3,83 
3,83 
3,94 

(T.l.) 

1 9 6 7 

Zarih New-York Frankfurt 
( İ F S ) (1$) 

2,89 10,75 
2,91 10,75 
2,88 10,75 
2,95 10,85 
2,96 11,20 
2,88 11,25 
2,82 11,20 
2,85 11,05 
2,86 11,00 
2,93 11,00 

(1DM.) 

2,96 
2,96 
2,88 
2,90 
2,99 
3,03 
2,90 
2,96 
2,99 
2,99 

Beymt 
( 1 L . L . ) 

4,12 
4,15 
4,20 
4,23 
4,23 
4,17 
4,06 
4,07 
4,08 
4,18 

1 9 6 

Zürîh Ne 
( 1 F S ) 

2,97 
2,98 
3,05 
3,07 
3,08 
3,06 
3,01 
3,01 
3,02 
3,09 

8 

3w York 
(1 $) 

11,00 
11,00 
11,00 
11,71 
11,63 
11,62 
11,60 
11,61 
11,60 
11,92 

Frankfurt 
(1 DM.) 

•[•] 
f ] 
3,03 
[#] 
[*] 
3,03 
2,99 
3,01 
3,01 
3,10 

[*] Bu rakamlar bilinmemektedir. 
Kaynak : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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IX - SONUÇ 

1968 yıh içinde, ekonominin programda öngörülen orana yakın bir hız sağlamakta olduğu görülmektedir. Bu sonuca, nispi fiyat istikrarı bo
zulmadan varılmıştır. Ekonominin bütün yönlerinde görülen gelişme, uygulanan iktisat politikası ile izah edilebilir. Gerçekten Kamu Maliyesi, 
Para, Kredi ve ödemeler dengesi politikalarının yönetimi sayesindedir ki talep seviyesi yüksek bir dengede tutulmuş, üretim ve arz ise bu se
viyeyi enflâsyonist eğilimlere dönülmesini önliyecek biçimde yeterli olabilmiştir. 

Tümüyle 1968 yılı iktisadi durumu, tatmin edici ve gelecek devrenin gelişme imkânlarım sağlayıcı bir görünüştedir. 

EK TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo Konu 

1 Tarla ürünleri 
2 Meyva ağacı sayısı ve üretim 
3 Çay sahası ve üretim 
4 Zeytin, zeytinyağı ve zeytin ağacı 
5 Hayvan sayısı 
6 Kesilen hayvan sayısı ve et üretimi 
7 Başlıca sanayi ürünleri üretimi 
8 Maden cevheri ve üretimi 
9 İç. satışlar 

10 Stoklar 
11 Elektrik üretimi kapasitesi 
12 Elektrik enerjisi üretimi 
13 Elektrik enerjisi tüketimi 
14 Para ve kredi durumu 
15 Para arzı 
16 'Tedavüldeki banteot ve ufaklık para 
17 Bankalarda mevduat 
18 Sektörler itibariyle mevduat 
19 Merkez Bankasında mevduat 
20 13 Bankaya ait mevduat ve kredi 
21 Genel kredi hacmi 
22 Merkez Bankası kredileri 
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Tablo Konu 

23 Merkez Bankası Kamu Sektörü kredileri 
24 Merkez Bankası özel sektör kredileri 
25 Bankalar 
26 Toplam banka kredileri 
27 Banka kredileri-(Kamu sektörü 
28 Banka kredileri-Özel sektör 
29 Tarım kredileri 
30 Mesken inşaat kredileri 
31 Sosyal Sigortalar Kuronunun Sümerbank eliyle Sanayi Sektörüne vermiş olduğu krediler 
32 Banka kredüeri-Banka grupları itibariyle 
33 Faiz hadleri 
34 Kamu maliyesi 
35 Harcama oranları 
36 Aylar itibariyle Genel Bütçe toplam fiilî harcamaları 
37 Aylar itibariyle (A/ l ) , (A/2) ve U / 3 ) kesimlerinden ödemeler 
38 isist iyenlervemünhaller 
39 Sigortalı işçilerin sayıları ve ortalama günlük kazanç 
40 Yabancı ziyaretçilerin kalış müddetleri 
41 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin malî durumu 
42 İşletmeci kurumların kâr ve zararları 
43 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlara tahsis ettikleri miktarlar 
44 İ.D.T. ve benzeri kuruluşların yatırımları 
45 Kamu İktisadi (Teşebbüslerinin "yatırım ve finansman tablosu 
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Yıllar 

1965 
1966 
1967 

- 133 -

TABLO - 3 

Çay sahası ve çay üretimi 

Çayla 
iştigal adları TJmmm 
çiftçi sayıa taahhüt 

(Miütaahhit adedi) (He,tor) 

94 283 
100 744 
106 501 

20 871 
23 120 
24 682 

Oa,y atim* 
( l ö k t e ) / 

19~593 
21 720 
23 472 

mûe .eldilm Y 
yapnalk 
(Kg.) 

59 428 742 
105 383 985 
100 502 912 

Elde «dilen 
tem çay 
(Kg.) 

13 000 000 
23 000 000 
21 785 512 

Kaynak : Devlet Enstüüsü tarım istatistikleri özeti. 1967 (Yayn No. : 557) 

TABLO - 4 

1965, 1966 ve 1967 yılları zeytin ağacı sayısı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi 

Y a t a 

1965 
1966 
1967 

Zeylimi ağaç. 
sayısı Zeytin üretimi 

(1 000 iadad) (Ton) 

64 714 
66 600 
67 450 

394 164 
840 600 
495 000 

Aym kaynak. 

Yedekliğe Yağ ^kamıma 
.ayrı ta zeytin ajynlan zeytin 

(Tan) (Tan) 

93 394 
92 200 
95 000 

300 752 
748 400 
400 000 

Ünetillien 
zeytinyağı) 
(Ton) 

60 000 
155 000 
S0 000 



Koyun 
Kılkeçi 
Tiftik keçi 
Sığır 
Manda 
Dana 
At 
Eşek 
Katır 

Toplam 

- 1 3 4 -

TABDO - 5 

Hayvan sayısı 

1965 1966 1967 

33 382 000 34 663 000 
15 305 000 15 315 000 
5 500 OOO 5 617 000 

13 203 000 13 769 000 
1 216 000 1 253 000 

45 900 43 000 
1 199 000 1 204 000 
1 971 000 1 986 000 

225 000 238 0Ç0 

35 878 000 
15 200 000 

5 459 000 
14 165 000 

1 248 OOO 
43 000 

1 183 000 
1 965 000 

259 000 

72 046 900 74 088 000 75 400 000 

Aym kaynak. 
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TABLO - 6 

Belediye mezbahalarda kesilen hayvan sayısı ve et üretimi 

Cinsi 

Koyun 
Kuzu 
Kılkeci 
Kıloğlağı 
Tiftik keçi 
Tiftik oğlağı 
Sığır 
Dana 
Manda 
Manda yavrusu 
Deve 
Deve yavrusu 
Domuz 

1965 

Kesüen hayvan sayısı 
(aded) 
1966 

710 176 
164 494 
028 740 
299 480 
230 240 
5 770 

745 460 
431 660 
65 176 
23 094 
o 374 

10 
4 374 

838 949 
313 011 
048 325 
313 255 
255 547 
4 523 

821 122 
476 298 
68 820 
29 420 
2 413 

17 
4 920 

1967 

723 591 
444 954 
989 783 
299 707 
244 609 
2 910 

782 709 
472 126 
77 204 
31824 
3 311 

16 
5 183 

1965 
~ ^ 3 ~ 

317 
016 
394 
066 
44 
563 
747 
694 
226 
599 

217 

Et üretimi 
(Ton) 
1966 

46 
17 
18 
2 

65 
13 
8 
1 

49 076 
18 504 
18 394 
2 516 
3 404 

36 
73 294 
15 156 
9 171 
1 549 

400 

240 

Toplam 
Kaynak : Devlet Enstitüsü Tarım İstatistikleri özeti. 1967 (Yayın No. 

1967 

46 852 
19 586 
17 272 
2 389 
3 274 

24 
66 814 
14 716 
10 338 
1 697 
582 
1 

261 

557). 



Ham demir (2) 
Çelik Blok (2) 
Sae (2) 
'Borular (2) 
Sülfirik asit (2) 
Amonyum sülfat (2) 
Naftalin (Ton) (2) 
Zat (2) 
Çimento (2) 
Kok (1) 
Şişe ve cam eşya (3) 
•Kâğıt (1) 
Süperfosfat (2> 
Sudkostik (1) 
Şeker (2) 
Yün iplik (1) 

- 1 3 6 -

TABLO - 7 

Başlıca sanayi ürünleri üretim durumu 

Yünlü dokuma (1 000 metre) (1) 
Pamuk iplik (1) 
Pamnıklıı dokuma (1 000 metre) (1) 
Elektrik (Mil. K m ) (1) 

(1 000 Ton) 

1965 

499,7 
581,2 
91,0 
26,7 
16,7 

• 91,6 
557,0 

5,9 
3 239,0 
1 187,2 

34,9 
97,9 

221,3 
1 798,0 

599,7 
3,1 

443,7 
32,0 

]80 747,0 
4 779,9 

YUhfe 

1966 

736,1 
842,0 
190,9 
26,0 
20,1 
92,5 

856,0 
2,4 

3 858,8 
1 440,0 

35,2 
106,2 
222,1 

1 090,0 
600,7 

3,5 
4 492,0 

33,2 
187 434,0 

5 387,0 

1967 

846,6 
990,5 
258,3 

25,4 
22,8 
86,6 

1 121,0 
3,2 

4 277,5 
1 362,2 

47,2 
J18,9 
205,1 

2 522,0 
724,3 

3,7 
5 154,0 

34,3 
188 705,0 

6 057,2 

Değişme 
oranlan % 

1967 

+ 15,0 
+ 17,6 
+ 35,3 
- 2,4 
+• 13,4 
- 6,4 
+ 31,0 
+ 33,3 
+ 10,9 
- 5,4 
+ 34,1 
+ 12,0 
+< 7,7 
+ 131,4 
+ 20,6 
+ 5,7 
+ 14,7 
+• 3,3 
4- 0,7 
+• 12,4 
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Ta^köımür (tuvöman (1) 
Linyit (tovönan) (2) 
Krom (2) 
Demir (2) 
Bakır (1) 
Borasit (ayıManımış-(2) 
Kükürt (1) 
Mangan* ,(3) 

- 1 3 8 -

TABLO - 8 

Maden cevheri ve maden üretimi 

(1 000 Ton) 

1965 

7 006,9 
6 296,3 

582,3 
1 545,2 

26,3 
171,0 
22,3 
24,6 

Yılbk 

1966 

7 368,9 
6 384,3 

ms,6 
1 660,6 

26,6 
225,2 
22,7 
21,0 

1967 

7 456,7 
6 577,0 

614,4 
1 484,5 

25,4 
228,4 
25,0 
40,0 

9 

+ 
•+ 
— 
— 
— 
• + • 

.+ 
+> 

0 

1,2 
3,0 

10,8 
10,6 
4,5 
1,4 

10,1 
86,0 

(1) Resmî sektör. 
(2) Memleketteki umumi istihsali gösterir. 
(3) Özel sektör 
(4) Resmî ve özel sektör. 
Kaynak :DevUt İstatistik Enstitüsü. 
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Yil «mn 

1965 1966 1967 

Yünlü dokuma (1 000 metre) (1) 2 086 1 631 1 734 
P a m u k i p l i k (1 ) 0,3 0,3 1,0 
Y ü n i p l i k ( 1 ) 0,4 0,5 0,5 

(1) Resmî sektör 
(2) Resmî ve özel sektör 
Kaynak : Muhtelif müesseselerden ahnan malûmat. 

TABLO - 11 

Türkiye'nin elektrik enerjisi üretim kapasitesi 

(Kumlu ö ü c : K w h . olarak) 
Termik 

Yıllar Termik Hidrolik Toplam % 

1964 (Yıllık) 920 186 497 170 1 417 356 64,9 
1965 » 988 782 505 653 1494 435 66,2 
1966 » 1 009 917 616 305 1 626 222 62,2 
1967 » l 269 777 731 225 2 001 000 63,4 
1968 » [•] 1 269 777 756 225 2 026 000 62,7 

Hidrolik 
% 

35,1 
33,8 
37,8 
36,6 
37,3 

Kaynak : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bk. 
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TABLO - 13 

Elektrik enerjisi üretim ve tüketimi 

(Milyon Kwh. olarak) 

1964 1965 1966 1967 1968 

3 780,6 4 ^ O ~7m0 5 220,0 (*)TÖ25~ 
926,7 1046 1148 1241 -

2 853,9 3 156,0 3 552,0 3 979 

350 379 400 430 
4 450,9 4 941,5 5 535,0 6 166,7 [**] 4 380,0 
2 802,8 2 774,3 3 217,2 3 796,8 2 223,2 
1 648,1 2 167,2 2 317,8 2 369,9 2 156,8. 

[••] 1968 Ocak - Ağustos fviM değerleri. 
Kaynak : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. 

I - Tüketim (Toplam) 
Aydınlatma 
Sanayi 
EleMrMenmiş nüfus başma tü
ketim kwh/sene 

II - Üretim (Toplam) 
Termik 
Hidrolik 
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TABLO - 15 

Bilfiil tedavü 

T A R İ II 

1963 
1961 
1905 
1965 
1967 Mart 

Haziı-a.. 
Temmuz 
Ağustos 
EyliU 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1968 Mart 
Haziran. 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Arahk 

Para ara 

(Milyon Tl.) 

ildeki baukmot ve ufaklık para 

Bankmot Ufaklık 

4 772 
5 664 
6 174 
6 990 
7 101 
7 024 
7 451 
7 235 
7 781 
8 003 
8 586 
S 513 
7 790 
7 879 
7 784 
8 302 

154 
171 
152 
174 
181 
184 
184 
187 
190 
194 
197 
201 
205 
207 
209 
212 

Toplam 

4 926 
5 835 
6 326 
7 164 
7 282 
7 208 
7 635 
7 422 
7 971 
8 197 
8 783 
8 714 
7 995 
8 086 
7 993 
8 514 

Vadesiz 
jie:ıri 

n,,v,luatı 

"" 1805 
2 207 
2 555 
3 181 
2 562 
2 482 
:> 574 
2 730 
2 853 
3 017 
2 918 
3 562 
3 161 
3 332 
3 403 
3 479 

Vadesiz 
tasarruf 
mevduat 

5 242 
5 934 
7 528 
9 410 
9 488 
9 438 
9 430 
9 366 
9 398 
9 614 
9 150 

10 390 
10 714 
10 960 
11 115 
11 096 

TCMB. 
serbest 

mevduat 

194 
23 
25 
25 
13 
19 
10 
12 
14 
14 
14 
16 
10 
65 
10 
19 

Kaydî para 

Para 
arzı 

Toplam toplamı 

7 241 12 167 
8 164 13 999 

10 108 16 434 
12 616 19 780 
12 063 19 345 
11 939 19 147 
12 014 19 649 
12 108 19 530 
12 265 20 236 
12 645 20 842 
12 082 20 865 
13 968 22 682 
13 885 21 880 
14 357 22 443 
14 528 22 521 
14 594 23 108 
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TARİH 

1963 
1i)64 
1965 
1966 
1967 Mart 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1968 Mart 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Evlü. 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

TA.lîEO - 19 

MERKEZ BANKASINDA MEVDUAT 

(Milyon Tl.) 

Resmî 
mevduat 

307 
301 
250 
265 
354 
353 
423 
293 
331 
336 
280 
311 
488 
481 
448 
333 
319 

Mevduat 
karsaklar ı 

59] 
616 

1 101 
1 741 
1975 
o 039 
2 028 
2 018 
• 053 
2 069 
o 103 
o 084 
2 472 
2 651 
2 650 
2 705 
o 738 

mer Milletler-
-Baııka Muhtelif 
tevdiatı mevduat Müessese. 

241 
444 
462 
565 
261 
325 

' 355 
364 
375 
425 
382 
520 
469 
560 
577 
486 
684 

100 
454 
274 
100 
94 
98 
93 
94 
87 ' 
85 
87 
101 
90 
156 
98 
110 
107 

1 220 
534 
43!) 
399 
404 
467 
422 
420 
396 
395 
503 
468 
466 
440 
561 
529 
599 

Toplam 

2 465 
2 349 
2 526 
3 070 
3 088 
3 282 
3 317 
3 189 
3 342 
3 310 
3 355 
3 484 
3 985 
4 288 
4 334 
4 163 
4 447 
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Tar ih 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 Mar t 

Hazi ran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylü l 
Ek im 
Kasım 
Ara l ık 

1968 Mar t 
Hazi ran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Ara l ık 

Hazineye 
kısa vâdeli 

avans 

392 
603 

1 136 
1 438 
1 619 
1 125 
1 649 
1 566 
1 579 
1 814 
1 786 
1 95i 
1 971 
1 975 
2 123 
o 128 
2 174 

TABLO - 23 

Merkez Bankası Kamu sektörü kredi ler i 

Hazine 
bono!arı 

348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 
348 

Hazineye 
al t ın 

üzerine 
avans 

_ 
104 
105 
110 

62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 

T.M.0. 
yu r t ioi 
al mı hırı 

515 
789 
525 
680 
57;) 
42f, 
805 

1 025 
1 025 
1 055 
1 055 

990 
765 
760 

1 125 
1 125 
1 125 

T.M.O. 
Surp lus 
i tha lâ t ı 

858 
117 

44 
117 
86 
59 
43 
42 
83 
27 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
10 

Şeker Ş. 
t icar i ve 

zirai 

109 
159 
284 
434 
604 
604 
604 
604 
604 
604 
604 
604 
654 
654 
654 
654 
654 

Tekel 
İdaresi 

75 
335 
423 
723 
750 
750 
750 
750 
( i A/ 

750 
750 
750 

1 210 
1 210 
1 210 
1 210 
1 210 

Toplam 

1 792 
2 405 
2 865 
3 850 
4 039 
3 673 
4 266 
4 397 
4 406 
4 660 
4 623 
4 723 
5 020 
5 019 
5 532 
5 516 
5 583 

[*] Cetvelin hazırlanmasında esas tutulan tarihler aynı olmadığından (Hazine durumu) ile farklar bulunmaktadır, 
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TABLO - 24 

Merkez Bankası özel sektör kredileri 
Normal 

Tarih 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 Mart 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1968 Mart 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

ticari 
krediler 

(D 

220 
221 
149 
1.87 
194 
244 
248 
242 
229 
216 
228 
299 
225 
223 
240 
263 
237 

İhracat 
kredileri 

119 
81 

120 
135 
118 
67 
68 
77 

193 
247 
321 
333 
136 
21 
17 
60 

102 

Tütün 
finansman 

215 
217 
298 
209 
263 
353 
388 
393 
389 
355 
373 
233 
302 
348 
327 
368 
330 

Sümerbank 

50 
35 
20 
24 
48 
45 
45 
45 
75 
97 

107 
109 
110 
110 
110 
110 
109 

Sanayici 
ve madenci 

senetleri 

84 
166 
220 
260 
331 
380 
365 
395 
390 
338 
482 
495 
525 
503 
370 
474 
352 

Tarim 
kredileri : 

362 
208 
480 
594 
544 
680 
691 
767 

1 059 
958 
991 

1 0 3 5 
1 306 
1 382 
1 177 
1344 
1425 

T. Satış 
Kooperatifi 

78 
486 
49 

830 
735 
735 
673 
402 
451 
571 
715 
843 
459 
348 
311 
310 
497 

Küçük 
sanat ve 
esnaf kredi 

44 
73 
142 
225 
255 
256 
268 
276 
304 
304 
316 
314 
358 
415 
407 
428 
423 

Tahvil 
üzerine 

avans (2) 

114 
130 
117 
121 
12.1 
139 
141 
129 
140 
119 
170 
123 
115 
120 
122 
130 
123 

Toplam 

1 286 
1 617 
1 595 
2 585 
2 609 
2 899 
2 887 
2 726 
3 230 
3 205 
3 703 
3 784 
3 536 
3 470 
3 081 
3 487 
3 598 

(i) 1963 yxh rakamına 13 milyon lirahk ithalât finansman* dâhildir. 
(2) T. Emlâk Kredi Bankasnm 1961 yütndan devreden 94 milyon lirahk tahvil üzerine avans hesabı dâhüdir. 
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TABLO _ 27 

Banka kredileri - Z a ı - sektörü 

(Milyon. Tl.) 

Katma 04;-

i a r ih 

JDG3 
1904 
.1935 
1900 
1967 Mari 

Hazi ran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylü! 
Ekan 
lv-isım 
Aral ık 

1908 .Mart 
Hazi ran 
Temmuz 
Ağustos 
Eyliıl 
Kidnı 
Kasım 
Aral ık 

O n e ! 
Büteeii 
İdare le r 

159 
!49 
.1G4 
220 
177 
19 L 
ın;> 
104 
.105 
108 
97 
94 
97 

117 
1.19 
127 

celi ( i a k , 
ve m ü z e 

ler 

V. 

L_ 

1 
i 
I 
1 

i 

1 
] 

1 
15 
14 
'_ :< > 
47 
72 

ilu.su.s-i 
Mare Ve 
Bekuliy, 

i { ) • • - ! . 

1 i 74 
i - 4 ' 
1 283 
1 247 

i 270 
1 202 
! 204 
i 2;.ı * 
1 2~5 
1 252 
l :!(:•-! 

î 44O 
.1 44-'. 
1 347 
1 370 

tkt i^ul i . 
Dev'et Te-
sekkaHeri 

504 
047 

: .129 
1 070 
; 197 
i 237 
1 208 
1 230 
i 255 
1 323 
1 28Ü 
1 444 
1 302 
1 144 
.1 082 
1 078 

Toplam 

1 725 
ı <)(>'.! 
2 549 
2 574 
2 4-42 
2 (44) 
:'; 005 
' > ". 1 -, (i 

2 (>İ8 
2 08;) 
2 04i) 

2 777 
2 742 
2 02.1 
2 015 

2 047 

http://ilu.su.s-i
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Tarih 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 Mart 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1968 Mart 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

- 1 6 0 -

TABLO - 30 

Mesken inşaatı kredileri 

(Milyon TL) 
Yapı İsçi 

tasarrufu meskcn 
mukabili kredileri 

499 
667 
807 
898 
863 
890 
873 
872 
870 
867 
864 
914 
884 
859 
853 
848 

417 
423 
:m:l 
326 
305 
309 
307 
304 
302 
299 
296 
808 
300 
292 
290 
287 

Diğer 
mesken 

kredileri 

360 
400 
410 
431 
408 
487 
449 
441 
442 
48,9 
486 
478 
465 
457 
451 
460 

Âfetler 
dolayısiylp Toplanı 

18 
38 
78 
113 
115 
120 
123 
128 
135 
145 
153 
163 
172 
185 
190 
196 

1 294 
1 528 
1 658 
1 768 
1 G91 
1 756 
1 752 
1 745 
1 749 
1 750 
1 749 
1 858 
1 823 
1 793, 
1 784 
1 791 
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T.AIHLO - 33 

Faiz rejiminin kredilerle ilgili faiz hadleri 
Merkez Bankası 
reeskontlarında Bankalarca 
ve senet üzerine uygulanan faiz 
avanslarda (1) 

(%) 
.hadleri 

Genel olarak krediler (2) 7,50 10,50 
ihracat finansman kredileri (2) ' 5,25 9,00 
Teşviki öngörülen sanayi kolları (3) (5) 5,25 9,00 
Küçük sanat ve esnaf kredileri 5,25 9,00 
Tarım kredileri 5,25 9,00 
T. C. Ziraat Bankasınca açılan orta ve uzun vadeli krediler (2) - 7,00 
5389 sayılı Kanun gereğince tahvil hâsılalarından T. C. Ziraat Bankasınca verilen krediler (4) - 3,00 

(1) Merkez Bankasınca tahvil üzerine avanslara % 10, altın üzerine avanslara % 6 hadleri uygulanmaktadır 
(2) 1 .7 .1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Merkez Bankası % 5,25 haddini Halk Bankası eliyle ikraz edilen senetlere uygular.) 
03) 1 . 11 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bankalar % 9 haddini Merkez Banka» kaynaklarından sağladıkları imkânlarla açtıkları kre

dilere uygular.) 
(4) 7 . 2 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
(5) Teşviki-öngörülen sanayi kollan dışında kalan sanayicilerin dış memleketlerden a l d ı k t a tevsik b i lmiş siparişlerle ilgili senetlerde de hu had-

lerden istifade «der. 

B) Mevduata ödenen kanuni faiz hadleri 
(I) 

Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli (4 ay dâhil) resmî, ticari ve hankalararası mevdut 
Vadesiz ve 4 aya kadar vadeli tasarruf mevduatı (4 ay dâhil) 
4 aydan 6 aya kadar vadeli (bilûmum mevduat 
6 aydan 1 yıla kadar vadeli bilûmum mevduat (1 yıl dâhil) 
Bir yıl ile 18 aya kadar (18 ay dâhil) vadeli bilûmum mevduat 
18 aydan fazla vadeli bilûmum mevduat 

2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
6,50 

(1) 1.791961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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TABLO - 3 4 

'Kamıu Maliyesi (Konsolide) 

- Rylül sonu -

(Milyon Tl.) 

A - Gelirler : 
1) Vasıtasız vergiler 
.2) Vasıtalı vergiler 
Toplam Vergi Gelirleri 
3) Diğer gelirler 
Toplam Normal Gelirler 
4) Tasarruf bonoları 
5) Fonlar 
6) Net katma bütçe gelirleri 
Toplam Dahilî Gelirler 
7) 'Karşılık paralar 

Toplam Konsolide Bütçe Gelirleri 
B - Giderler : 

1) Cari giderler 
2) Yatırım giderleri 
3) Sermaye teşkili ve transferler 

Toplam Konsolide Bütçe Giderleri 
V - Bütçe dengesi : 

1967 1968 

Mutlak 

3 026,2 
5 379,5 
8 405,7 
401,5 

8 807,2 
609,9 
96,5 
397,1 

9 910,6 
840,0 

10 750,6 
4 857,4 
2 530,4 
3 666,8 
11 054,6 
- 304,1 

artış 

25,7 
20,6 
22,4 
48,5 
23,3 
21,1 
132,6 
32,7 
24,1 

- 1;6 

21,6 
17,1 
17,8 
24,7 
19,7 

- 23,5 

Mutlak 

o 431,1 
5 855,0 
9 286,1 
578,1 

9 864,2 
491,7 
98,1 

409,4 
10 863,3 

967 

11 560,3 
5 591,6 
3 115,7 
3 906,3 
12 613,5 

- 1 053.2 

;% 
artış 

13,3 
8,8 

10,4 
44,0 
12,0 

- 19,4 
1,7 
3,1 
9,6 

17,0 

7,5 
15,1 
23,1 

6,5 
14,1 

246,3 
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TABLO - 35 

Genel Bütçe harcamaları ile ilgili oranlar 

('Eylül sonu itibariyle) 

Gider kayıt edi- Fiilî harcamaların, 
lenlerin ödeneğe ödeneğe 

oranı % oranı '% 

1967 1968 1967 1968 

Cari giderler (.A/l) 
Yatırım giderleri (A/2) 

46.47 
48.72 

Sermaye Teş. ve transferler (A/3) 70.92 
Toplam harcamalar 56.04 

48.76 
53.56 
64.53 
55.77 

45.74 
45.39 
46.85 
46.12 

48.17 
49.52 
48.34 
48.40 

Fiilî harcamaların, 
gider kayıt edilen

lere oram % 

1967 196; 968 

98.43 98.79 
93.17 92.47 
66.06 74.90 
82.29 86.78 

TABLO - 36 

Aylar itibariyle «fenel Bütçe toplam fiilî harcamaları 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 

1967 

2 099,4 
1 261,7 
1 173,7 
1 757,0 
1 348,9 
1 059,0 
1 208,0 

'•% artış 

74,1 
10,5 
3,1 

40,,8 
28,6 

- 11,8 
- 2,0 

1968 

1 355,5 
1 718,2 
1 674,2 
1 582,9 
1 852,2 
1 299,0 
1 733,1 

% artış 

- 35,4 
36,2 
42,6 

- 10,0 
37,3 
22,6 
43,5 

(Geçen yular bütçe emanetinden ödenenler dâhü) 
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Kamu iktisadi TeşeUflderinta dunumu, yatırımları ve finansman kaynaklan fle ilgili tablolar hakkmda ^klama 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini, sermaye teşkili ve kuruluş şekilleri bakımından aşağıdaki gruplar içinde incelemek mümkündür. 
a) İktisadi Devlet Teşekkülleri : 
1) Sermayesinin tamamı Devlete aidlolanlar. 
2) Sermayesinin tamamı birden fazla İktisadi Devlet Teşekküllerine ait ortaklık şeklinde olanlar. 
3) Sermayesinin yarısından fazlası İktisadi Devlet Teşekkülleriyle birlikte Devlete aüdolanlar. 
!b) Senmayesinin yarısından fazlası Devlete, Devletle birlikte İktisadi Devlet Teşekküllerine, bir veya binden fazla İktisadi Devlet Teşekkülüne 

aidolan Kamu İktisadi Teşebbüsleri. 
c) Kanunla Kurulmuş Kamu İktisadi Teşebbüsleri : 
Bütün bu kuruluşlar millî ekonomimiz içinde mühim bir yer işgal etmekte ve sınai üretimimizin yarısına yakın bir ta bu kuruluşlar tarafından 

sağlanmaktadır. 
1967 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan işçi, memur ve müstahdem sayısı 300 bin civarındadır. 1967 yılı sonu itibariyle 6.156 milyon li

ralık ham, mamul ve malzeme stokları mevcuttur. 
1967 ve 1968 yılları isletme ve Yatırım faaliyetleri : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden işletmeci kuruluşların 1967 vıh faaliyet neticeleri 1966 yılı faaliyet neticeleri ile mukayese edildiğinde (Tablo 41) 

de görüldüğü üzere, 1967 yılında 1966 yılma nazaran bir gelişme'olduğu müşahade edilmektedir. 
İşletmeci kuruluşların 1966 yılındaki cari kârları 448 milyon lira iken 1967 yılında 656 milyon liraya yükselmiştir. Diğer taraftan bu kuruluşlarm 

1966 yılında yarattıkları kaynak 878 milyon lira iken 1967 yılında bu rakam 69 milyon liraya düşmüştür. Bunun başlıca nedeni de Teşekküllerin 
sermaye kifayetsizliği dolayısiyle büyük ölçüde borçlanmaları ve bu borçları ödeme külfetinde olmalarıdır. 

İşletmeci olmıyan kuruluşlar da nazara almdığmda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yarattıkları kaynaklar 1966 yılında 2.575 milyon lira iken 
1967 yılında bu miktar 2.320 milyon lira olmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşlarm yatırımlarında yıldan yıla artışlar göze çarpmaktadır. 1966 yılında 3.068 milyon lira olan ya
tırımlar, 1967 yılında 3.083 milyon liraya .baliğ olmuştur. 
* Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1968 yılı yatırımları ise 3.466 milyon lira olarak programlanmıştır. 1968 yılı uygulamasından alman bilgilere 
göre, yatırımların programlanan miktara yakın olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

1969 yılı işletme ve yatırım faaliyetleri : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1969 yılı yatırım miktarı 4 milyar lira olarak programlanmış ve geçmiş yıllar ile mukayesesi, (Tablo 44) te gös

terilmiştir. 
Teşebbüslerin 1969 yılında yaratacağı öz kaynaklar 1.764 milyon lira olarak tahmin edilmekte ve ayrıntılı olarak diğer yıllar ile birlikte 

(Tablo 43) ,te gösterilmektedir. 
Teşebbüslerin 1969 yılma ait 4.915 milyon liralık finansman ihtiyacının 2.679 milyon lirası tasarrufçu kurumlar kaynaklarından (Devlet Yatı

rım Bankası, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer .kuruluşlar kaynaklarından), 1.536 milyon lirası genel bütçeden ve bakiye 
700 milyon lirasının da dış proje kredilerinden karşılanması programlanmıştır. (Tablo 41) 



Kamu İktisadi Devle 

A. işletmeci tDT nin faaliyet neti : 

1 - Oari kârlar 
2 • Amortfemanlar 
3 - Kısa devre muameleleri 
4 - Kaynaklar ı ( l+2+'3) 
5 - Vasıtasız vergiler 
6 - Borç ödemeleri 
7 — Toplam (5 + 6) 

8 _ Net faaliyet neticeleri 

9 - Yatırımlar 

10 - Finansman ihtiyacı (8 + 9) 

Finansman kaynakları -. 
11 - Kredi (DYB dan) 
12 - Bütçe 
13 - Karşılık paralar 
14 - Hariçten alman proje kredisi 

B. 15 - işletmeci okuyan ÎDT nin yatı 
ra tahsis ettiği kendi kaynağı 
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TABLO - 41 

it Teşekküllerinin malî durumu 

(Milyon Tl.) 
1966 1967 

Katî Katî 

448 056 
782 918 
524 7 

1 754 1 581 
- 229 - 280 
- 647 - 1 232 

- 876 - 1 512 

+ 878 + 69 

2 734 2 907 

- 1 8 5 6 2 838 

927 2 075 
721 '613 
37 

171 150 

trım-la-
334 176 

1968 
Program 

899 
1 041 

- 417 
1 524 

- 338 
- 1 569 

- 1 907 

- 383 

3 355 

- 3 738 

2 377 
861 
-

500 

111 

1969 
Program 

752 
1 152 

602 
1 302 

— 351 
— 2 227 
— 2 '578 

— 1 276 

3 639 

— 4 915 

2 679 
1 536 

700 

361 

C. 16 - (9 + 15) İm nin toplam yatırımları 3 068 3 083 3 466 4 000 
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TABLO - 42 

Kamu i t t a d i Teşebbüsleımto işletmeci Kurumların kâr ve zararları 

(000 Tl.) 

Sitar taf t 
Efcitanik 
T. Kömıûr i ş f e t o e » 
T. ÇitoemJJo Sıa^a^fft 
T. Demir ve ÇMÖfc 
Ankara Çimento Sanayii A.Ş. 
Azot Sanayii T.A.Ş 
Maflcta ve Kimlya Enldülstrfei 

T. Selüloz ve Kâğıt Fab. 
T. Petrolleri A.O. 
Petro - Kimya 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
T. Havayolları A.Ş. 
Denizcilik Bankası T.A.Ş. 
D.B. Deniz Nakliyat A.Ş. 
TCDD. Igletmesi ' 
T.C. PTT İşletmesi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Et ve Balık Kurumu 
Petrol Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Zirai Donatım Kurumu 
Süt End. Kurumu 

•+ 

-
+' 
+ 

-

+ 
+ 
-
+ 

+ 

-
+ 

+ 
+ 
+ 

,1966 

81 300 
273 000 

90 300 
90 300 
51 000 

4 500 
40 800 

42 900 
37 700 
65 400 

300 
53 900 
2 000 

200 
14 600 

255 700 
92 100 

700 
25 000 
7 200 

29 400 
31 600 

— 

_ 

+ 

+ 

-

+ 

+ 
+ 
+ 

Katı 
1967 

167 
452 

1 
39 

101 

47 

200 
600 
000 
200 
700 
-

900 

60 
4 

14 
,12 

468 
105 
58 
11 
1 

24 

500 
700 
200 
900 
000 
200 
000 
800 
200 
700 

Programı 
1968 

+ 

-+ 
,+ 

159 800 + 
43 800 i+ 

152 400 .+ 

46 200 

,+ 
;+ 
r -

-
+ 

;+ 
,+ 

L 

162 
388 

9 
47 

125 
39 
54 

300 
900 
700 
500 
600 
700 
600 

148 000 
35 000 

198 700 

61 200 
7 900 
1000 

10 000 
454 400 
72 000 

— 

15 000 
29 700 
39 400 
1000 

1969 

+ 
-
+ 
.+ 
+ 

'+ 
+ 

+ 

r 
-

;+ 
' . 1 . 

185 000 
375 000 
154 000 
95 000 
110 000 
30 000 

98 000 
70 000 
220 000 

67 600 
8 000 

,25 000 
5 000 

470 000 
120 000 
7 400 
28 800 
30 400 
31 200 
8 000 . 



TRT Kurumu 
Yapağı ve Tiftik A Ş . 
Yem Sanayii 

+ 
+ 
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im 
Katı 
1967 

— + 
1400 + 
1700 + 

+, 447 100 + Ö56 100 

Pnogram 
1968 

15 700 -+ 
400 + 

2 000 .+ 

-h 834 900 + 1 2 7 3 600 + 
- 387 800 - 617 500 -

+ 

Proıgrlaım 
1969 

15 000 
1200 
3 500 

+ 

899 300 + 

16 800 
2 000 
5 000 

1410 300 + 1437 000 
511000 - 685 200 

751 800 

TABLO - 43 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yarattıkları kaynaklardan yatırımlara tahsis edilen miktarlar 

(000 TL) 

Sümerbank 
Etibank 
T. Kömür işletmeleri 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
T. Çimento Sanayii 
Ankara Çimento Sanayii 
Azot Sanayii 
Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu. 
T. Selüloz ve Kâğıt fabrikaları 
T. Petrolleri A.O. 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
T. Havayolları A.Ş. 
Denizcilik Bankası A.Ş. 

• • + : 

•+; 
4-
*+ 
+ 
rf 
— 

;+ , 
+ 
+ 
—. 
-

'+ 

58 600 + 
246 600 + 
116 400 -
94 700 -
11200 :+ 
27 000 +• 

5 300 + 

17 600 + 
' 61500 + 

284 300 + „ 
183 700 -

1 300 -
8 200 +: 

69 300 ;+ 
160 400 ,+ 
232 100 — 
19 600 ,+ 
19 700 !+ 
9 500 
7 800 -

46 700 + 
106 600 ;+ 
176 700 ,+ 
336 200 -
13 700 ;+ 
4 300 -

29 200 _ 
212 000 ,+ 
257 400 .-

21 600 •+ 
47 000 + 

. - 1+' 
82 400 -

6 000 
19 000 + 
81100 .+ 

208 400 -
, 2 900 i+ 

37 300 ; 

27 200 
213 000 
376 600 
66 600 
54 200 
8 400 
75 700 

, 
69 800 
119 300 
510 000 
28 600 
48 000 
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Teşebbüsler 

D.B. Deniz Nakliyat A.Ş. 
TCDD. işletmesi 
TC. PTT. İşletmesi 
Toprak Mahsulleri OfM 
Et ve Balık Kurumız 
Petrol Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
Zirai Donatım Kurumu 
Süt Endüstrisi Kurumu-
TRT Kurumu 
Pe t ro - Kimya Sanayii 
Yapağı, Tiftik 
Yem Sanayii 

İşletmeci teşekküller kaynakları 

Toplam 

tiler Bankası 
T. Emlâk Kredi Bankası 
T.C. Ziraat Bankası 
Turizm Bankası 
Emekli Sandığı 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Devlet Yatırım Bankam 
Halk Bankası 
Vakıflar Bankası 
Güven Sigorta 

-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-
+ 

;+ 

Katî 
1966 

, 

21 
18 
64 
9 
4 

17 
ıı 

5 
29 
72 

400 
400 
400 
700 
900 
600 
700 
000 
100 
800 
500 
-
-

225 000 
55 000 
30 000 
10 000 
64 000 
67 000 

16 700 

-

+ 

+ 

+ 

1142 700 + 
235 200 -
907 500 4-

I , 

1 
_ 

+ 

-

Kata 
1967 

6 900 
199 000 
,65 700 

7 700 
18 800 
30 000 
9 200 
8 600 

, 1 700 
200 

132 800 

266 500 
80 000 
36 500 
9 300 

62 200 
113 600 

43 400 

Pro^arr, 
1968 

'Briogrıataj 
1969 

:+ 
1+ 
;+ 
;+ 
.+ 
î+ 
i — 

i+ 
+ 

900 , 

876 400 ;+ 
807 700 -
68 700 ~ 

1+ 

Z 
;+ 
!+ 

ı + 
536 400 -

62 500 4-
14 800 ,+ 
32 400 + 
21700 -

, ııooo + 
23 000 + 

2 000 _ 
32 000 1+ 

130 000 -

5 000 -

746 200 !+ 
1128 900 _ 
382 700 -

19 300 
841 700 
104 500 
;L0 900 

200 
14 300 
7 000 
28 900 
10 100 
34 200 
26 000 

11 600 

764 900 
2 041 200 
1 276 300 

113 000 
70 000 
40 000 

8 600 
46 000 
65 000 

200 
25 700 

,—. 

;+ 
.— 
.—, 
.— 
;+ 
+ 
,+ 
>— 
•'+• 

219 400 
28 000 
28 200 
9 000 
39 500 
165 000 
2 800 
2 000 
5 200 
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T^ekfcüto 

Yem Sanayii 

tiler Bankası 
Emlâk Kredi Bankası 
T. C. Ziraat Bankası 
Vakıflar Bankası 
T. C. Emekli- Sandığı 
Sosyal Sigortalar K i r a m ı 
T. Halk Bankası 
Turizm Bankam 

Toplam 

Kâr zarar 

^ 2 000 

+ 1 273 600 
— 617 500 

- 1 8 0 -

K a y n a k 1 a .r 

Kasa Stokla* 
Amorltii. (Azalış) (Azalış) 

900 300 2 000 

Borç
lular 

1 4 0 0 

Bamfe» 
todilem. 

400 

Borıçllam-
ımalliaT 

Diiğıer 
ftansiiilâJt 

Kaymak 
toplıamı 

7 000 

656 100 918 500 71 200 90 100 406 700 845 500 1 224 500 814 300 5 026 900 

< W toplam Finansman kaynakları I - Devlet Yatırım Bankam 1 977,9 

*) Sosyal ^ o r t a l a r Kurumu 803,6 
b) T. C. Emekli Sandığı 238,4 
c) Diğer teşekküller 10,6 
d) Bankanın Knd. kaynağı 

(İç Finans. fonu Dan.) 925,3 
II - Dı§ proje kredini 

III - Bütçe 
Toplam. 

150,1 

613,-
2 741,-



— 181 -

ö d e m e l e r 
Devlet Kambiyo 

Yatınm Karşı. İç Konso. Dış 
Vergi Bankam fonu borçlar borçlar borçlar 

600 1400 500 

280 300 957 900 43 200 831 000 40 900 190 200 

Kasa 
.artışı 

2 800 

42 100 

Stoklar 
artışı 

Diğer 
ödeme 

800 

905 100 1 666 900 

ödemeler 
toplamı 

6 100 

4 958 200 

Kaynaklar 
ödemeler 
farkı 

+ 900 

+ 876 400 
- 807 700 

+ 68 700 
+ 266 500 
— 80 000 
- 36 500 

1 62 200 
+ 113 600 
- 43 400 
- 9 300 

•+ 511 000 
- 169 200 

+ 341 800 

Genel 
yaltırım 

2 508 
361 

23 

62 
113 
6 
6 

3 082 

900 

800 
500 

500 

200 
600 
600 
600 

800 

Temini 
gereken. 

finansman 

2 440 100 
95 000 
80 000 
60 000 

50 000 
15 900 

2 741 000 





I - MİLLİ GELİR 

a _ TARIMSAL GELİR 

b - SINAİ GELİR 

C_ DİĞERLERİ 

d _ YATİRİMLAR (KAMU) 

BİR SENE EVVELKİ AYNI 
AYLA MUKAYESES* 
AĞUSTOS^EYLÜL 

% 19 

% 10.5 

% 7.5 

% 19.5 

! l _ ÖDEME DENGESİ 

a _ İTHALAT 

• b_ İHRACAT 

Cw IŞCI DÖVİZLERİ 

IIUKAMU MALİYESİ 

a -KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ (FİİLİ) 

b_ HARCAMALARI 

e - GENEL BUTCE HARCAMALARI " 

l_ CARI 

II— YATIRIM 

IİUTRANŞFER VE SERMAYE TEŞEKKÜLÜ 

% 11.6 

% . 2 . 6 

% 5.6 

%7.5 

% I 4 I 

% 15.08. 

% 16.0 

% 12.15 

% 26.81 



_ 2 -

MİLLÎ GELİRDE CARI ÜRETlM ÂMlLLERl FIYATLARIYLE SEKTÖRLERİN PAY 

soooo-

£0000-

30000 -

20000 

10 000 

oo00-
MİLLI GELİRDE SEKTÖRLERİN RAYI 
CARİ ÜRETİM. AMİLLERİ FIATLARIYLA 

TARIM 
SANAYİ 
DİĞER 

1958 1959 1960 196J 1962 1963 1964 1965 1966 1957 19& 

5 s 
.15958 10 444,4 
195!) 48 495,0 
19(50 19 2:58,4 
I901 lÎ) 048,0 
19(52 21 778,8 
.!»(»:? 25 142,5 
İ9G4 25 800,4 
s9(15 25 4:54,4 
v.m :u) 044,2 
19G7 01 690,0 
19G8 32 481,5 

5 418,7 
6 586,0 
(i 880,0 
7 577,5 
8 320,0 
9 4(52,5 

40 475,0 
11 742,5 
13 727,0 
15 907,0 
47 802,4 

(2) Öw tahminler. 
(1) Geçici tthminier. 

n 
12 455,9 
1(5 949,3 
18 546,(5 
20 203,1 
22 200,2 
25 19(5,8 
27 80.4,7 
00 948,4 
04 800,9 
09 727,5 
45 708,8 



TARIMSAL ÜRETİMDE GELİŞMELER 

(1958 _ 100) 

40D-

•300-

200-

100 

00 

TARIMSAL ÜRETİMDE GELİŞMELER 
(1958 100) 

1958 1959 1960 196Î £6? 1903 196/, 1965 1966 1967 

^ M 

S c3 

1958 100,00 100,00 100,00 
1959 91,84 108,33 112,23 
1960 98,83 97,78 120,82 
1961 81,87 117,78 87,94 
1962 98,83 136,11 77,88 
1963 116,96 143,33 114,66 
1964 97,08 181,11 168,00 
1965 99,42 180,56 114,74 
1966 112,28 212,22 142,41 
1967 116,96 220,00 157,50(5)53,71 
1968(?) 1^,6 222,22 109,68 

(1) Ön tahmin. 
(2) Geçici. 
Kaynak: DİE, Tarım İstatistikleri 
Özeti, 1967 (Yayın No. : 557). 

100,00 
79,20 
44,25 
57,49 
92,59 
66,87 

.147,66 

46,90 

143,72 



25000-

23000-

21000-

19000-

17000-

15000-

13000-

11000-

9000-

7000-

5000-

PAMUKLU DOKUMA ÜRETİMİ 

(Bin metre) 

Aylar 

OcalT" 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Ma™ 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasını 
Aralık 

.1967 1968 

14.077 
17.477 
14.076 
16.418 
15.328 
16.958 
15.744 
16.074 
16.886 
16.401 
15.90:; 
18.170 

15.433 
17.100 
18.985 
17.426 
17.840 
18.286 
17.685 

s—T M N M H T 
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- 1 0 -

1000-

900-

800-

700-

600-

500-

400-

300-

200-

100-

000-

LİNYİT ÜRETİMİ (*) 

(Bin ton) 

T> 5 M N M H 

LİNYİT ÜRETİMİ 
BİN TON .—.1967 

kamu ve özel sektör üretimi —1968 
rakambrıdm ' _ ' 

T A E E K A 

Aylar 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

485,5 
515,5 
408,6 
441,2 
430,5 
459,7 
517,3 
547,5 
608,8 
697,9 
738,1 
729,2 

520,3 
690,1 
511,8 
505,5 
515,3 
583,6 
669,2 

(*) Kamu ve özel sektör üreti-
mi rakamlarıdır. 
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• - 1 2 -

900-

800-

700-

600-

500-

î,X-
V 

BRÜT E L E K T R İ K Ü R E T İ M İ 
(Milyon K w / h ) 

BRÜT ELEKTRİK ÜRETİMİ 
MİLYON Kw/h. 1967 

1968 
MİLYON Kw/h. 

O S M N M H T A E 

Aylar 

Şubat 
Mar t 
Nisan 
Mayıs 
Haz i ran 
Temmuz 
Ağustos 
Bvlül 
Ekim 
Kasım 
Aı-alık 

i967 

498.9 
438.8 
490.2 
490.6 
490.3 
486.3 
482.6 
498.4 
494.0 
560.3 
f>77.1 
604.4 

1968 

558.6 
541.8 
527.5 
532.7 
559.9 
542.3 
560.5 
561.7 
578.0 
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+ 
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160000"' 

150000-

140000-

130000-

120000-

110000-

100000-

90000-

80000-

70000-

60000-

DIŞ LÂSTİK ÜRETİMİ 

(Aded) 

i 

I 
• / \ / 

/ V 
/ 

DIŞ LASTİK ÜRETİMÎ 
ADET 1967 

1968 
0 S M N M A — T A E E k~A 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 

| Mayıs 
1 Haziran 
'• Temmuz 

Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Arahk 

1967 

70.339 
90.580 
74.473 

106.058 
86.523 
100.876 
86.514 
79.838 
98.179 
116.436 
99.676 

129.113 

1968 

86.777 
96.275 
77.956 
78.676 
58.521 
88.867 

»• 
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YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ 
(FÎİLEN GELEN) 

TABLO - 6 (Milyon $) 

20-

]8-

İ 6 -

U -

12-

Î 0 -

ö-

6-

2-

0-

A 

A 
/ \ 

\ / \ 

\ A /'•' x'vi /—" A 

V 
VABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ ._ 
FİİLEN GELEN MİLYON t — 

, . , _ . „ • • 

I 

' 

> 
_B67 
-f968 

ı H — - ' 
M N 

Aylar 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

7,1 
5,9 
8,9 
6,2 

n,ı 
5,9 
3,8 
2,3 
9,0 
1,7 
4,3 
2,1 

11,9 
5,3 
4,2 
5,2 

18,8 
4,6 
8,4 
8,7 

M H 
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20000--

18000-

16000-

H000-

12000-

10000 -

8000-

6000-

4000-

2000-

000-

GELEN İŞÇİ DÖVİZİ 

TABLO - 4 (Bin $) 

GELEN İŞÇİ DÖVİZİ 
ÖN $ 1967 

" 3 1 — r ü — R r — M — H " t 

Aylar 196 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

8.902 
6.559 
7.981 
5.317 
4.623 
7.256 

10.406 
10.844 
7.076 
5.894 
6.936 

11 236 

7.117 
5.118 
7.324 
4.346 
5.731 
7.247 

14.519 
12.533 

9.475 

A E E K A 
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100000 

90000 

80000-

70000-

60000-

50000-

40000-

30000-

20000-

10000-

0000-

İHRACAT OECD MEMLEKETLERI 

(Toplam Bin $) 

Aylar 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

38.378 
32.397 
30.537 
26.224 
19.441 
17.526 
16.464 
17.081 
28.783 
45.428 
60.958 
63.181 

41.309 
42.933 
25.023 
20.788 
13.105 
14.336 
10.057 
11.724 

-r-T M N 
m^tmmmmrm ı ı n u j J i II n , m | I | 

H t A E E K 



-2Ö-

30000 

«00* 

16000-

K0oo-

12000-

10000-

8000-

6000 

4000 

2000-

000-

İHRACAT ANLAŞMALL MEMLEKETLER 

(Toplanı. Bin $) 

Aylar 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

9.438 
7.329 
8.304 

14.830 
7.210 
4.267 
3.866 
5.592 
7.913 
8.601 

11.616 
11.269 

11.365 
15.164 
12.328 
11.678 
5.926 
4.770 
6.505 
6.000 

T " T •jj. N M jj. t A E K 
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10000 

3000-

6000-

£000 

2000 

İTHALÂT TABLO - 3 (Bin $) 

(Toplam tüketim malları) 

Aylar 

Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1967 

2.552 
2.652 
3.619 
2.671 • 
2.538 
2.824 
1.991 
2.519 
3.011 
2.884 
2.616 
3.647 

1968 

2.382 
3.635 
3.329 
3.717 
2.702 
3.056 
2.793 
2.513 

ı ı M ı ı H 7—r 
T A 

E E A. 
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100000-

90000-

80000-

70000-

60000-

50000-

40000-

30000-

20000-

10000-

0,000--

İTHALÂT (Bin $) 

(Toplam OECD memleketleri) 

M H T 

Aylar 1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

35.148 
44.629 
44.813 
50.041 
41.322 
39.836 
38.296 
46.371 
50.894 
41.677 
35.337 
48.965 

36.476 
56.674 
47.734 
61.170 
55.394 
48.566 
37.376 
41.111 
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I 

50000-T 

«)000-

30000-

20000-

10000-

0000-

İTHALÂT TABLO - 3 (Bin $) 

(Toplam yatırım malları) 

HAMMADDE İTHALAT 
BİN I .1967 

1958 

Ay]ar 

Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1967 

19.804 
21.845 
25.307 
29.180 
28.052 
25.655 
25.201 
28.205 
36.089 
27.689 
25.079 
31.405 

1968 

22.078 
34.612 
25.152 
34.352 
37.744 
29.796 
31.760 
27.239 

"Û $ M H M H f A E £ K~ Â 
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50000-

4)000-

30000 

20000' 

10 000 

0000 • 

İTHALÂT TABLO - 3 (Bin $) 

(Toplara hammadde) 

/ 
^ - . / 

VATIRIM MALLARI İTHALAT 
v BİN$ 1967 

— 1 9 6 8 

" O Ş M A M H A E E E ÎTA 

Aylar 

ü ^ k 
Şubat 
Mart 
Nisan 
May1S 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1967 

"25.069 
30.867 
26.818 
31.450 
20.997 
24.797 
19.494 
38.822 
27.968 
25.177 
28.208 
27.966 

1968 

24.742 
37.509 
29.713 
41.880 
29.441 
28.231 
26.553 
26.348 
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'20000 

18000 

16 000H 

14 000-

12000 -

10000-

8000-

6000-

'•000-

2000-

000 

İTHALÂT (Bin $) 

(Toplanı anlaşmalı memleket) 

ANLAŞMALI MEMLEKETLER İTHALAT 
-1967 
-1968 

~Z 5 M N M R T A E E K 

Avlar 

Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
107:im 
] ( : , m 

Aralık 

196" 1968 

9.844 
' 7.791 

8.051 
11.025 

9.491 
1L022 
7.307 

13.085 
14.577 
12.033 
17.977 
12.557 

11.548 
14.590 
8.991 

14.753 
12.576 
9.236 

12.089 
12.899 

A 
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20 000-

18 000-1 

16 000-

uooo-

12 000-

1000Û-

8000-

6000-

4000-

2000-

000-

İTHALÂT (Bin $) 

(Toplam diğer memleketler) 

TT7 
^DİĞER MEMLEKETLER 

BİN $ -1967 

- — • " 

MTIÇ TT-E 
İTHALÂT 
— 1968, 

1 " » 
K 

Aylar 

o^k~~ 
Şubat 
Mart 
Nisan 
May1S 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1967 1968 

2.433 
2.944 
2.881 
2.235 

774 
2.418 
1.023 

10.091 
1.597 
1.439 
2.589 
1.496 

1.178 
4.492 
1.469 
4.026 
1.917 
3.281 
1.640 
2.090 
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JJIŞ SEYAHAT GELİR VE GİDERLERİ 

TABLO - 5 (Bin $) 

1 9 6 7 
10 000-

9000-

8000-

7000-

6000-

5000-

£000-

3000-

2000-

1000-

000-

/ ^ .„.-•*' ^•-- ,7> v >^^ 
• • - - ^ DİS SEYAHAT GELİR VE GİDERLERİ 1967 

BİN $ GELİR GİDER 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

Gelir 

• 440 
502 
553 
773 

1.330 
1.068 
1.493 
1.937 
1.718 
1.385 
1.006 

859 

Gider 

1.341 
6.131 
3.087 
1.990 
1.797 
2.063 
2.043 
1.961 
2.230 
1.845 
1.386 
1.213 

ı ı r ı . ı ı • ı ı ı ı i l 
O S M N M H T A E E K A 

k 



- o n -

20000 

18ooo-

16000 -

uooo 

12 000-

10000-

8000-

6000-

4000-

2000-

000-

t 

İ nIİ.ACAT DİCİEE MEMLEKETLER 

(Toplanı Biıı.$) 

-rr 
DİĞER MEMLEKETLER İHRACAT 
BİN 4 —.T-1967 -1968 

Aylar 1907 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

3.387 
3.151 
2.330 
2.829 
1.691 

885 
785 

1.617 
1.427 
2.657 
2.621 
2.654 

3.23'B 
3.372 
2.294 
2.684 
679 
808 

1.100 
1.118 
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VASITASIZ VERGİ TAHSİLATI 

(Milyon Tl.) 

1UUU-

900-

800-

700-

600-

500-

300-

200-

1QQ-

00-

1 
M 

/ A / / ^ / / 

N 

\ \ \ \ 

V 

M H 

A 
' \ f \ 

\ ' v 

VASITASIZ VERGİ TAHSİLATI 
MİLYON TL . 1967 

1968 

T A I I K A O S 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1967 

665,7 
511,0 
273,0 
565,4 
297,9 
226,4 
477,0 
627,1 
352,6 
307,9 
286,3 

1968 

466,4 
787,8 
608,4 
299,8 
658,0 
314,9 
295,5 

3.431,0 
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TOPLAM FİİLÎ KAMU GİDERLERİ 

(Genel bütçe) 
(000) 

3 000000+-

2500000-

2 000 000-

1500 000-

•1000 000-

500 000-

Aylaı 1967 1968 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Elcim 
Kasını 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

2.099.365 
1.261.704 
1.173.714 
1.756.950 
1.348.894 
1.058.953 
1.208.038 
1.544.815 
1.442.375 
1.629.246 
1.632.032 
2.165.929 

1.355.485 
1.718.168 
1.674.187 
1.582.865 
1.852.201 
1.298.997 
1.733.092 

T — — ı V • "Ii — — T —T" 
M H M H T A l F 

Toplam 18.322.015 

& 
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2 000000-

1600 000-

1200 000-

800 000-

£00 000-

00 000-

t 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

(Fiilî olarak) 

(Genel bütçe) 000. TL. 

M N M H T A E E K A O S 

Aylaı 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
M r a n 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1967 1968 

1.133.422 
423.327 
465.056 
812.437 
458.228 
121.312 
21.200 

591.991 
420.603 
586.378 
706.070 
727.334 

213.519 
781.355 
638.506 
715.856 
760.291 
553.694 
667.437 

6.447.3.' 36 4.330.659 

* 
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GENEL BÜTÇE GELİRLERİ TAHSİLATI 

(Milyon Tl.) 

Aylar 

M N M H T A E E K A O S 
Toplam 

1967 1968 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

1.308,6 
1.769,8 
1.378,4 
1.619,2 
1.647,2 
1.272,0 
1.359,4 
1.594,1 
1.687,5 
1.408,0 
1.454,4 
1.587,4 

1.354,3 
2.019,9 
1.637,3 
1.581,6 
1.852,2 
1.284,8 
1.420.5 

18.086,0 1.150,9 
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1500 

1400-

1300-

1200-

noo-

1000-

900-

600-

700-

600-

500- ' 

VASITALI VERGİ TAHSİLATI 

(Milyon TL) 

VASITALI VERGİ TAHSİLATI 
MİLYON TL 1967 

- — ı968 
, ^ • | " " | -

M N • H T—r "E E K A O~ 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1967 

9.818,1 

1968 

577,5 
696,2 
672,2 
854,4 
865,8 
785,5 
927,5 
815,7 
873,4 
825,4 
976,2 
948,3 

669,4 
908,2 
774,7 
778,6 

1.027,3 
807,3 
889,2 

5.855,0 

•̂ ./ 
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HAZÎNE DURUMU 
(Milyon Tl.) 

Î000O-

9000-

8000-

7000-

5000-

5000-

4000-

3000-

2000-

ı000-

000-

HAZİNE DURUMU MİLYONU 
HAZİNE MEVCUTLARIM)- ^ 
HAZİNE BORÇLARI (XX) 
Xnakitler ve avanslar 
XXbûtce emanetleri dahildir 

* N M H T A E E K / A Û $ M N M H * A E 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 

Hazine 
mevcut
ları (1) 

1.336 
1.318 
1.310 
1.914 
2.104 
2.101 
2.143 
2.404 -
2.500 
1.923 
1.733 
1.565 
1.721 
1.855 
1.827 
1.787 
2.003 
1.845 
1.967 

Hazine 
borç

ları (2) 

5.752 
5.782 
5.544 
4.745 
4.727 
4.938 
5.522 
5.262 
4.808 
4.705 
4.360 
4.562 
6:533 
6.096 
5.872 
5.611 
5.483 
5.707 
6.273 

(1) Nakitler ve avanslar. 
(2) Bütçe emanetleri dâhildir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI EBEDİLERİ 

Aylar 1967 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

6.276 
6.287 
6.884 
6.798 
6.509 
6.813 
7.409 
7.379 
7.892 
8.121 
8.596 
8.776 

1968 

7.991 
6.565 
8.825 
8.468 
8.413 
8.753 
8.877 
9.267 
9.445 

û S M İ V İ i M Î Â E E K A 
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CARİ GİDERLER 

(Genel bütçe) (000. Tl.) 

(Fiilî olarak) 

. - ' • - ' ' * " " " " * • " * • - • . / ' 

CARİ GİDERLER (FİİL! OLARAK) 
GENEL BUTCE. (000TL) 196? 

1968 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kas™ 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1967 1968 

409.670 
623.090 
556.629 
694.059 
664.678 
688.955 
675.142 
723.448 
815.722 
795.796 
735.928 

1.179.236 

8.562.352 

488.356 
702.565 
726.216 
709.929 
810.073 
749.842 
815.221 

5.002.201 
M N M H 1 A E l K A ~ Q S 
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300000-

200000-

100000-

000 000-

YATIRIM GİDERLERİ 

(Genel bütçe) (000. Tl.) 

(Fiilî olarak) 

^^%^g 

A 

M N M ~ T . A E 
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E K A 
| . ı 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 

1967 

1.839 
169.773 
102.006 
231.041 
186.041 
212.456 
229.336 
227.290 
204.876 
201.157 
187.730 
256.671 

2.210.215 

1968 

44.983 
126.659 
232.831 
215.975 
210.808 
221.392 
217.526 

1.270.174 

O S 
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TOPTAN E Ş Y A F İ Y A T L A R I E N D E K S İ 

TOPTAN E$VA FİYATLARI 
MEVSİME GÖRE DÜZELTİLMİŞ ENDEKS 

1953=100 — - 1 9 6 7 
1968 

İ l l i 

Û S M N M 

Aylar 1967 ]f)68 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasını 
Aralık 

316 
332 
334 
324 
330 
324 
314 
312 
311 
317 
321 
326 

328 
334 
O O 4 
333 
330 
330 
328 
327 
329 
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TOPTAN EŞYA FİYATLARI MEVStME GÖRE DÜZELTİLMİŞ ENDEKSİ 

400-

390H 

380-

37*, 

36Q< 

350-

340-

330-

320H 

310-

300-
TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ 
1953=100 — - 1||7 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1967 

310 
323 
324 
321 
325 
324 
318 
319 
320 
324 
325 
329 

1968 

321 
325 
328 
327 
325 
328 
332 
334 
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ANKARA GEÇİMİ ENDEKSİ 

400-

390-

380-

370-

360-

350-

340-

330-

320-

310-

300-

'^•» S 
ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ 
1953-100 1967 

1968 

Aylar 

<fcdT~ 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Arahk 

1967 1968 

307 
314 
315 
316 
321 
319 
314 
313 
314 
322 
324 
324 

325 
328 
328 
325 
327 
327 
329 
331 
331 

"1 M N M H T A E E K Â 
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İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ 

Aylar 

~«T 

1967 1968 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

327 
332 
335 
336 
342 
343 
343 
340 
341 
345 
351 
352 

355 
456 
354 
355 
356 
359 
362 
364 
366 

M N M A 



PARA KREDİ 

1967 AĞUSTOS-1968 AĞUSTOS 

a_ PARA ARZI 

b_ EMİSYON 

C_ KAYDİ PARA 

d_ MEVDUAT 

8 - ı ) VADELİ MEVDUAT 

ii) VADESİZ MEVDUAT 

e_ KREDİLER 
i ) MERKEZ BANKASI 

..) BANKALAR 

İÜ ) BANKA KASALARINDAKİ PARALAR 

% 18 3 • 

% 1 1 . 6 . 

% 20 5 

% 19.4 

% 20.0 

% 19.3 

% 25 6 

% 17.0 

%. I7 .6 S 

FİYATLAR 

TOPTAN EŞYA FİYATLARI 

o ) CARİ ENDEKS 

b ) DÜZELTİLMİŞ ENDEKS 

ANKARA GEÇİNME ENDEKSİ 

a) CARİ 

b) DÜZELTİLMİŞ 

İSTANBUL GEÇİNME ENDEKSİ 

a) CARİ 

b ) DÜZELTİLMİŞ 

|967EKIM_ 1968 EKİM 

% 5.4 

% 5.6 

% 4.0 

% * -0 

% 7.1 

% 6.9 





G î R î Ş 

1969 malî yılı Genel ve katma bütçeler kanun tasarıları Anayasanın «belirttiği dire içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmak
tadır. 

İkinci Beş. Yıllık Kalkınma Plânının, ve 1969 programının ilkelerine ve -hedeflerine uygun olan hu bütçeler, kamu hikmetleri için «ecen yıllara 
göre İaha geniş harcama imkânı sağlıyan, millî savunma ihtiyaçlarını karşılıyan, malî ve ekonomik etkisi bakımından dengeli ve tümü ile kalkınma 
gayretlerini destekliyen bir niteliktedir. 

1969 malî yılı Bütçe t a sa r ıma ait -gerekçe, ^ m i ş yıllardakinden farklı bir -anlayışla ele alınarak hazırlanmıştır. 
Bu gerekçenin ayırdediei niteliklerini şöylece özetliyebiliriz. 

1 - BÜTÇE GEREKÇESİ - İKTİSADÎ RAPOR AYRIMI : 

Geçen yıllarda tek bir metin halinde toplanan çeşitli konular, hu yıl 'iki ayrı belge arasında bölüştürülmüştür. 
«Bütçe Gerekçesi» adı altında düzenlenen birinci belge, genel ve katma bütçeleri doğrudan doğruya ilgilendiren sorunların sistematik bir tarzda 

incelenmesi amacını gütmektedir. 
«İktisadi rapor» adını taşıyan belgede ise, Türkiye'nin iç ve dış ekonomik sorunlarına yer verilmiş ve kamu kesiminin, içinde faaliyet göster

diği ekonomik lortamın bellibaşlı özellikleri ortaya konulmuştur. 
Böylece, bir yandan Türk bütçe sisteminin daha yakından ve derinlemesine tahlil edilmesi, öte yandan bütçelerin ihazırlannıası ve uygulanması 

«ırasında (kamu yönetiminde ortaya çıkan problemlerin çok yönlü bir şekilde tartışılmam imkânına kavuşulmuş olacağı düşünülmüştür. 

2 - PLÂN - BÜTÇE İLİŞKİSİNİ BELİRTEN İNCELEME : 

Bütçe gerekçesinde, 1964 - 1968 devresindeki fiilî bütçe harcamalan rakamları ve (gerçekleşen bütçe gelirleri rakamları ele alınmıştır. Böylece, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlan ile Devlet Bütçesi arasındaki bağlantı daha açık bir şekilde belirtilmiş olacaktır. Zira, gerçekleşmiş rakamların tes-
hili ve incelenmesi, kalkınma plânında kamu sektörü için öngörülen hedeflerin ne ıoranda »gerçekleştiğini ortaya çıkaracaktır. 

3 - BÜTÇELERİN ANALİTİK METOTLA INCELENMESİ : 

Bütçe gerekçesinde, geçmişteki son beş yıllık bütçe uygulaması sonuçları analitik bir tarzda incelenmiş, hazırlıkları yapılan 1969 bütçesinin özel
likleri üzerinde durulmuş ve geçmiş yıl uygulamaları ile önümüzdeki bütçe yılı arasında organik bir bağ kurulmasına çalışılmış, daha sonra, geçen 
beş yıllık dönem için tesbit olunan gider ve gelir rakamlarının ortaya çıkardığı trentten yarallanılarak, İkinci Beş Yıllık Plân döneminin kapsa
dığı gelecek yıllarda (gelirlerin ve ıgiderlerin gelişimleri, bir malî plân kavramı içinde tahminî olarak hesaplanmıştır. 

ıGeçmiş yıllar, önce konsolide bütçelerin global rakamları ele alınmak suretiyle incelenmiş ve bütçe uygulaması sonunda Devlet gelirleri ve gider
lerinin genel dengesi grafikler halinde gösterilmiştir. 
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Global rakamlarla yapılan analizi çoik ayrıntılı analizler izlemiştir. Birbiri ardı sıra gelen -bölüm ve kesimlerde gittikçe daha fazla ayrıntılara 
inilme yolu tutulmuştur. Bu arada önce çeşitli 'bakanlıkların ve katma bütçeli idarelerin, yaptıkları fiilî harcamalara, konsolide (bütçenin fiilî toplam 
harcaması içindeki yeri ve önemi ortaya çıkarılarak, bunun yıllar itibariyle gösterdiği değişim ve gelişimleri -belirtilmiştir. 

Daha sonra -cari harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye tek i l i ve transfer harcamalarının toplam harcamalar içindeki ağırlığı ve hu ilişki
nin nispî öneminin yıldan yıla seyrini gösteren tablolar düzenlenmiştir. 

Bundan başka, bütün mrekezî kuruluşlarda çeşitli gider gruplarının, -o kuruluş bütçesi içindeki yeri ve aynı hizmet için yapılan toplam konsolide 
•bütçe giderleri arasındaki önemi de ortaya çıkarmışt ı r . 

Analitik metotla yapılan incelemede, fonksiyonel" ayrıma göre genel, sosyal ve ekonomik (hizmetler için yapılan giderlerin yıllar itibariyle gelişimi 
hakkında topluca fikir edinmek mümkün olmuştur. 

Böylece, Türk Devlet bütçesinin son beş yıllık devredeki çatısını, uygulama verilerine dayanarak ortaya çıkaran gerçekçi bir tablo elde edilmiştir. 

4 _ ÖDENEKLERİN MALÎ YIL İÇİNDE DEĞİŞMESİ : 

Bütçe gerekçesinde üzerinde önemle durulan bir diğer konu da, bütçe rakamlarında malî yıl içinde meydana gelen değişmelerdir. Bütçenin yasa
ma organınca onaylanıp, yürürlüğe konulmasından sonra, çeşitli nedenlerle ek ödeneklerin verilmesi yoluna gidilmekte veya bir bölümden diğer bö
lüme ödenek aktarmaları vukua gelmektedir. Ayrıca, bir 'kısım ödenek de yıl sonunda iptal edilmektedir. 

Ödeneklerin çeşitli yollarla bu değişmelere uğratılmasının, bütçe yılı sonlarında, bütçe yılı başındaki rakamlardan hayli farklı sonuç
lar alınmasına yol açması tabiîdir. Bu yüzden bütçe tahminlerinin değişik oranlarla gerçekleşmesi söz konusudur. 

Uygulama yılı içinde bâzı hizmetler için ek ve olağanüstü ödenekler verilmesi veya aktarma yapılması, bütçe uygulanmasında esnek
liğin sağlanması bakımından olumlu karşılanabilirce de, bu işlemlerin çoğalması, çeşitli dairelerin bütçelerinin hazırlanması sırasında sa
mimilik ilkesinden uzaklaşma ve yıl başında gerçekleştirilmesi tasarlanan genel dengenin tehlikeye düşmesi sonuçlarını verebilir. 

Bu düşüncelerle, bütçe tahminlerinden bizzat bütç^e işlemleriyle yapılan sapmaların belirgin hale getirilmesi yararlı bulunmuştur. 

Maliye Bakanlığında önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen ayrıntılı çalışmalarla, aynı konu daha spesifik bir şekilde ele alınıp işlene
cek ve bölümler arasındaki aktarmalar teker teker tesbit edilmek suretiyle, "en çok hangi gider kalemlerinde hareket olduğu anlaşılacaktır. 
Bu araştırmadan elde edilecek veriler, çeşitli dairelerin bütçe tekliflerinin,, Maliye Bakanlığınca incelenmesi sırasında değerlendirme aracı 

' olarak kullanılacaktır. 
Bütçe rakamlarının bu şekilde, bizzat bütçe prosedüründen doğan ic faktörlerle sapmalara mâruz kalması, bir bakıma klâsik bütçe 

sisteminin en önemli zaaflarından birini göstermesi itibariyle de çok'anlamlıdır. Bilindiği üzere , klâsik bütçe sistemi içinde hizmetlerle 
maliyetler arasında sıkı bir ilişki kurulması sisteminin kendi mantığı icabı imkânsız bulunduğundan, gider tahminlerinin gerçek ihti
yaçları olduğu gibi yansıtması beklenemez. Dolaysiyle, malî yıl içinde gerçek ihtiyaçlar şu veya bu yönde belirdikçe, yıl başında bütçeye konan 
ödeneğe şu veya bu vasıta ile müdahale edilmeye kalkışılması normaldir. 

İşte 1969 bütçe gerekçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan son 5 yıllık bütçe rakamları ile gerçekleşen rakamlarının 
karşılaştırılması, yukarıda açıklanmasına çalışılan nedenierle gerekli görülmüştür. 
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5 - PROGRAM - BÜTÇE SİSTEMİNE C1EÇİŞ : 

Program - bütçecilik kavramının açıklanması ve bu kavramla klâsik bütçe sistemi arasındaki farkların belirtilmesi de gerekçenin bir 
diğer niteliğini teşkil etmektedir. 

Maliye Bakanlığınca program - bütçe sistemine geçilmesi konusunda başlatılan ve yoğun bir şekilde devam ettirilen çalışmalar, kalkınma plâ
nında öngörülen hedeflere ulaşılmasında kamu sektörü faaliyetlerimi daha etken hale getirilmesi amacını gütmektedir. Klâsik bütçe tek
niğinin plân uygulamasiyle bağdaşmadığı, kalkman ekonominin gereklerine uyan bir uygulama aracı olmadığı ve çeşitli yönleriyle sakınca
lar ihtiva ettiği Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarının uygulanması sırasında müşahhas bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu vakıadan hareketle, geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yılki gerekçede, Türk ekonomisinde program bütçeye geçişin zaruretleri ve 
nedenleri, bu yeni sistemin belli başlı özellikleri, klâsik sisteme nazaran arz ettiği üstünlükler, sisteme geçiş şartları ve imkânları üze
rinde durulmuştur. 

6 _ BÜTÇE PROJEKSİYONLARI ; 

Geçmiş beş yıdlık devrede yapılan bütçe harcamaları ve toplanan bütçe gelirlerinin gelişme düzeyi ve yönü, gelecek yıllar için büt
çe projeksiyonlarının yapılmasında çalışmalara ışık tutmuştur. Bütçe projeksiyonları İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminin 1970 - 1972 
yılları kesimini kapsamaktadır. 

Bu projeksiynolar; gelecek yıllarda yapılacak bütçe hazırlık çalışmalarında işe yarıyacağı ve bütçe politikasının tâyininde rol oynıyacağı 
gibi, diğer yandan da plân projeksiyonları ile karşılaştırılmaları sonunda, plân hedeflerinin yeni baştan gözden geçirilmesine ve ekonomi
nin kamu kesiminde sıhhatli gelişmesi için en uygun tedbirlerin araştırılıp uygulama alanına sokulmasına da imkân hazırlıyacaktır. 

Bütçe projeksiyonlarının hazırlanmasında, kamu yönetiminde iyileştirme ve yeniden düzenleme çlışmalarmın tahminleri olumlu yönde etki
leyici ve mevcut şartları değiştirici birer faktör oldukları vakıası da hesaba katılmış bulunmaktadır. 

7 - KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN DÜZENLENME VE BÜTÇE SİSTEMİ : 

1969 bütçe gerekçesinde, kamu kuruluşlarında iyileştirme, yeniden düzenleme ve örgütleme çalışmalari ile bütçe çalışma ve uygulamaları ve 
kamu personeli ile ile ilgili tedbirler arasında karşılıklı ve sıkı ilişkiler mevcudolduğu, bu üç ayrı çalışma alanının her birinde sağlanacak başa
rının diğerleri üzerinde olumlu etkide ve katkıda bulunacağı üzerinde önemle ve ısrarla durulmuş, her hangi birinde ortaya çıkacak ak
sama ve gecikmenin diğerlerinin başarı şansını zayıflatacağı belirtilmiş ve kalkınma plânının en önemli yürütme aracı 'olan bütçenin, 
ancak program - bütçe ilkelerinin ülkemizde benimsenmesi, uygulanması ve geliştirilmesi suretiyle etken hale geleceği sonucuna ulaşılmışür. 



I - Gider Bütçesi : 
a) 1969 malî yılı Genel Bütçe tasarısı ile; 
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B Ö L Ü M . : I 

KONSOLİDE DEVLET BÜTÇESİ 

Lira 

- Cari harcamalar için 
- Yatırım harcamaları için 
- Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 

ve toplam olarak 
ödenek tefeli? edilmiştir. 

11 391 743 893 
2 858 122 039 

11 466 507 333 

25 716 373 265 

b) Dairelerin 1969 tasarısında teklif «lülen ödenekleri 1968 yılı ödenökleri ile mukayeseli olarak (Ek : 1/1) numara? tabloda görterfflmigttr. 
II - Gelir Bütçesi : 
a) 1969ımalî yılı Genel Bütçesinin gelirleri; 

Lira 

tahmin edilmiştir. 

- Vasıtasız vergiler 
- Vasıtalı vergiler 
- Vergi dışı gelirler 

ve toplam olarak 

6 950 000 000 
14 299 200 000 

3 267 100 000 

24 516 300 000 
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b) 1969 malî yılı gelir tahminleri 1968 yılı tahminleri ile mukayeseli olarak (Ek : 1/2) deki tabloya alınmıştır. 
I I I - Konsolide Devlet Bütçesinin Dengesi : 
a) 1969 mıalî yılı konsolide Devlet giderleri : Lira 

- C a r i harcamalar için 
- Yatırım harcamaları için 
- Sermaye taşkili ve transfer harcamaları için 

12 646 508 699 
6 703 427 046 
7 311 990 143 

26 661 924 888 ve toplam olanak 
ularak öngörülmüştür 

Teklif edilen konsolide bütçe ödeneklerinin 1968 malî yılı konsolide bütçe ödeneklerine nazaran mutlak ve nisbî farkldığı söyledik 
Lira 

- Cari harcamalar 
ıtutarımla ve % I I oranında, 

- Yatırım harcamalarında 
tutarında ve % 09 oranında, 

- Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
tutarında ve % 45 oranında artış vardır. 
Toplamdaki fazlalık 
ve artış oranı % 18 dir. 

1969 malî yılı konsolide Devlet gelirleri : 

Vergi gelirleri 
- Vasıtasız vergiler 
- Vasıtalı vergiler 
- Vergi dışı gelirler 
- Karşılık paralıar ve proje 
- Tasarruf bonoları hâsılatı 
- Katma bütçe 
- özel fonlar 

tahmin edilmiştir. 
Toplam olarak 

1 270 955 508 

527 458 952 

2 283 402 246 

4 081 016 706 

Lira 

21 249 200 000 
6 950 000 

14 299 200 
1 151 100 000 
1 170 000 000 

785 000 000 
945 551 623 
161 000 000 

25 461 851 623 
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c) Denge : 

Lira 

' - Konsolide giderler 26 661 924 888 
- Konsolide gelirler 25 461 851 623 

Fark 1 2 0 0 073 265 

Bunun 600 000 000 lirası kadro tasarrufu ve 600 000 000 lirası dç istikrazla» karşılanacaktır. 

IV - Bütçe - Program karşılaştırması : 

Bütçe Program Fark 

- Cari harcamalar 12 646,5 11571,0 1 0 7 5 , 5 
- Yatırımlar harcamaları 6 703,0 6 679,0 24,0 
- Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 7 311,0 7 300,0 11,0 

1969 yılı Bütçesi ile program arasındaki 1 110,5 mdlyar liralık fark kalkınma programları ile bütçeLerin düzenlenmesinde feabul edilen farMı 
ilkeden ileri gelmektedir. 
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Bilindiği gübi, programlarda öngörülen harcama hedefleri malî yıl sonları itibariyle (gerçekleşeceği tahmin edilen miktarlardır. Oysa, 'bütçe tek-
niği bakımından, tesbit edilen harcama hedeflerine ulaşabilmek için bütçelere konacak ödenek miktarının 'bu hedeflemen muayyen nöbette fazla 
olması gerekmektedir. 

Genel Muhasebe Kanununa göre kanuni kadrokarşılığı maaşların tam alarak hesaplanıp bütçedeki tertiplerine konulması z-orunluğu, buna bir 
örnek olarak gösterilebilir. Nitekim, nu nokta Genel Bütçe Kanunu Tasarısının I nci maddesinde dikkate alınmış ve bütçe giderleri içindeki 
600 000 000 liralık kısmın kadro tasarrufu ile karşılanacağı belirtilmiştir. 

Gerekçenin III ncü bölümünde 1964 - 1968 yılları için, ödeneklerle fiilî harcamalar arasındaki farklar tahlile tabi tutulup ödeneklerin yıl
lık ortalama gerçekleşme oranı hesaplanmıştır. 

% 89,4 »lan bu oran, ödeneklerle harcamalar arasındaki farklılığı izah etmekte ve 1969 malî yılı bütçe ödenekleriyle programın üngördüğü har
cama hedefleri arasında gerçekte bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. 

Yukarıda takdim kılman 1969 yılına ilişkin bütçe rakamları ile geçmiş uygulama yıllarında gerçekleşen gider ve gelir rakamları arasında bir 
•mukayese imkân hazırlamak bakımından (1} numaralı tablo hazırlanmış, ve (I) numaralı grafik çizilmiştir. 

Talblo - I 

KONSOLİDE BÜTÇE GİDER VE GELİRLERİ 

1964 - 1968 

Gider Yıllar 

" 1 9 6 4 ~ 
1965 
1966 
196T 
1968 

(Bin lira) 
Tahsisat 

12 945 117 
14 554 076 
16 511 141 
18 142 507 
22 740 889 

12 213 20O 
13 331 100 " 
15 700 900 
18 820 20O 
20 255 000 
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Grafik - I 

Milyon 
T.L. 

25 T 

15 -

10• 

KONSOÜDE BÜTÇE GİDER VE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 

tZ?7A Gelirler 

H g g g l Harcamalar mm 

Amzv* 
1964 1965 1966 

Y ı l l . r 

1967 1968 
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1964 - 1968 döneminde - 1967 yılı Oariç - Konsolide Bütçe güderleri, gelirler seviyesini bir miktar aşmıştır. Aradaki fark kısmen iç borç
lanma, kısmen de Hazine imkânları ile karşılanmıştır. 

Bu dönemde fiilî harcamalarda yıllık artış, 
1965 yılında % 12,4 
1966 » % 13,4 
1967 » % 09,8 
1968 » % 25,3 olmuştur. 

Ele alman dönemin ortalama yıllık gider artışı yüzde 15,2 dir. 
Gelir tahsilatında yûhk artış, " 
1965 yılında- % 9,1 
1966 » % 17,7 
1967. * % 19,8 
1960 » % 7,6 ve ortalama artış 
yüzde 13,5 olmuştur. 

Gider ve gelirlerin yıllık ortalama artışları k a r ş ı l a n d ı ğ ı n d a , gelirlerin giderleri binde 17 lik bir farkla takibettigi görülmektedir. 
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B ö l ü m - I I 

GİDER VE GELİRLERİN DAĞILIMI VE GELİŞİMİ 

I. Bölümde, girer ve gelirlerin son beş yıllık devrede gösterdikleri gelişme ve değişmeler global olarak incelenmiş bulunmaktadır. 
Bu 'bölümün muhtelif kimller inde gider ve gelirlerin tahlili derece derece ayrıntılara inilerek yapılmaktadır. 

I - GİDERLERİN DAĞILIMI VE GELİŞİMİ .-

Bu kesimde, giderlerin önce daireler itibariyle sonra da c a r i - y a t ı r ı m - transfer ayrımına göre dağılımları üzerinde durulmuş; ayrıca, bu har
cama nev'ilerinin tâli 'bölümlerindeki gelişmeler açıklanmış ve giderlerin fonksiyonel dağılanına da yer verilmiştir. 

A) Giderlerin daireler itibariyle dağılımı : 

Daireler itibariyle dağılımda, Genel Bütçeye dâhil daireler ve Katma Bütçeli idareler kendi .grupları içinde ayrı ayrı ele a l ı n m ı ş . 

1964 - 1968 döneminde her daire bütçesinin flen-el Bütçe toplamına lolan oranı (Ek : I I / I - a ) numaralı toblonun 4 ncü sütununda gösteril-
m i ş ' i i r . . . . • • • . 

1964 ydındaiki gider dağılımı (2) numaralı grafiktedir. 
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Grafik - 2 

GENEL BÜTÇE GİDERLERİNİN DAİRELER ARASINDA DAĞILIŞI 

1964 Yılı 

Bu dağılıma güre, 1964 yümda 
Maliye Bakanlığı, Genel Bütçenin 
% 38, Millî Eğitim Bakanlığı 
% 15, Millî Savunma Bakanlığı 
% 22, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı % 4 ü oranında, harca
ma yapmışlardır. Bunlar dışında 
kalan bakanlık ve daireleriı/payı 
ise % 21 dir. 

1964 ten sonraki yıllarda bu 
dağdım belirgin bir farklılık 
göstermediğinden oranların (Tab
lo : 2) ye almmasiyle yetinilmis-
tir. 
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TAIBLO - 2 

Genel Bütçe giderlerinin daireler arasında dağılışı 

1964 - 1968 
11964 1965 1966 1967 1968 

Maliye Bakanlığı 
Millî Savunma Bk. 
Millî Eğitim Bk. 
Sağlık ve Sos. Yar. Bk. 
Diğerleri 

.38 

.22 

.15 
04 
.21 

.39 

.21 

.14 

.04 

.22 

.39 

.21 

.15 

.04 

.21 

.,38 

.20 
.14 
.04 
.24 

.46 

.16 

.15 
.03 
.20 

Ka/tma bütçelerden her birinin katma bütçeler toplamına oranları ise (Ek: 1 1 / 1 - b ) numaralı t a b t a ı n 4. sütunumdadır. 
Yıllar itibariyle, katma bütçeler toplamı içinde, Devlet Sn İşleri Oenel Müdürlüğfü harcamaları % 37 ile % 41, Kara Yolları Genel Müdür

lüğü harcamaları ise % 35 ile % 37 arasında de Şişen oranlarda yer almıştır. 
B) Giderlerin cari - yatırım - transfer ayrı mma göre dağılımı : 
I) Global dağılımı : 
önce üç harcama nevinin konsolide bütçe için delki global dağılışları belirtilmeye çalışılmıştır: 

TABLLO - 3/a 

Konsolide bütçe giderlerinin cari - yat ı r ım transfer harcamalarına göre dağılışı 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(A/ l ) (A/2) (A/3) T o l Tolam 

6 868 620 888 
7 611 772 078 
8 641 553 185 
9 315 084 427 

11 386 276 000 

13 028 104 292 
3 340 873 227 
4 088 583 522 
4 632 188 523 
6 048 518 000 

3 048 382 607 
3 601 430 279 
3 817 004 576 
4 195 234 062 
5.306 100 000 

12 945 116 787 
14 554 075 584 
16 511 141 283 
18 142 507 012 

22 740 889 000 
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Grafik-3 

KONSOLİDE BÜTÇE CARI - YATIRIM - TRANSFER HARCAMALARININ GELİŞİMİ 

1964 - 1968 

1968 

1967 K&SiİS 
1966 

1 9 6 5 J R ^ ^ | | | | | | ^ 

mmmmimtmtmmmmm 
CARİ (A/ l ) YATIRIM (A/2)" 
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TAİBDÜ - 3/b 

Cari - Yatırım - Transfer harcamalarının konsolide bütçe içindeki nispî önemleri 

1964 - 1968 
(% olarak) 

Cari harcamalar Yatırını harcamaları Transfer harcamaları 
Yıllar konsolide bütçe konsolide bütçe konsolide'bütçe 

~m± 53 ~23 24 
1965 52 20 28 
1966 44 21 35 
1967 51 26 23 
1968 50 27 23 

(3/b) numaralı tabloda görüldüğü üzere, cari harcamaların konsolide bütçe içindeki oram 1964 yılında % 53 iken 1968 yılında, % 50 ye düşn 
'buna karşılık yatırım harcamalarının payı plân hedeflerine uygun olarak aynı dönemde % 23 den % 27 ye yükselmiştir. 

Yatırımlardaki hu olumlu «elişine, genel bütçedeki yatırım ve cari harcamaların artış hızlarında da görülmektedir. 
Nitekim, 

1965 yılında cari artış h m % 10,8 iken, yaürım % .10,3 

1966 yılında cari artış hızı % 13,5 iken, yatırım % 22,3 

1967 yılında cari artış hızı % 7,7 iken, yatırım % 13,2 

1968 yılında cari artış hızı % 23,3 İken, yatırım % 30,5 
Aynı devrede cari harcamaların yıllık ortalama artış hızı % 13,8 olduğu halde yatırımlar % 19,0 lık bir hızla artmıştır. 
2 - Cari harcamaların daireler itibariyle dağılımı : 
Her dairenin cari harcamalarının, genel bütçe cari harcamalar toplamına olan oram (Ek : U/L - a) numaralı tablonun I. sütunundadır. 
04) numaralı .grafik cari harcamaların 1964 yılındaki dağılımım vermektedir. 
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Grafik - 4 

DAİRELERİN GENEL HARCAMALARI GENEL BÜTÇE âARİ HARCAMALARI 

J964yi , 

(4) numaralı tabloda görüleceği gibi, İm oranlarda yıllar itibariyle göze çarparı bir değişme olmamıştır. 

http://J964y.Ii
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TABLO - 4 

Dairelerin cari tornalarının Genel Bütçe cari harcamalar toplamına oranları 

1964 - 1968 
1964 1965 1966 1967 1968 

Millî Sakınma Bakanlığı .39 
Millî Eğitim Bakanlığı .24 
Adalet Bakanlığı .04 
Jandarma Genel Komutanlığı .04 
Tarım Bakanlığı .04 
Maliye Bakanlığı .04 
Diğerleri < .21 

3 - Yatırım harcamalarının daireler itibariyle dağılımı : 
Yatırım harcamalarının Genel Bütçe yatırım harcamalarına oranı daireler itibariyle (Ek 

lanmıştır. 

.39 

.24 

.04 

.04 

.04 
.03 
.22 

.36 

.25 

.04 

.04 

.04 

.03 

.24 

.37 

.25 

.04 

.04 

.04 

.03 

.23 

.36 

.26 

.04 

.04 

.04 

.03 

.23 

: I l / I - a ) nu-numaralı ta'blonfun 2 n)ci sütununda sıra-

1964 yılma ait dağılım (5) numaralı grafikte ve diğer yılların oranları (5) numaralı tabloda gösterilmiştir. 

TABLO - 5 

Dairelerin yatırım harcamaları Genel Bütçe yatırım harcamaları 

1964 - 1968 
1964 1965 1966 1967 1968 

Millî Savunma Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
ıSanayi Bakanlığı 
Diğerleri 

.16 

.25 
.34 
.09 
.05 
.11 

.17 

.20 

.32 

.12 
.06 
.13 

.15 

.22 

.33 

.11 

.07 

.12 

.17 

.20 

.32 

.11 

.08 

.12 

.04 

.28 

.34 

.09 

.13 

.12 
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'Grafik'* ? 

DAİRELERİN YATSIM HARĞÂMALARI^ GENEL BÜTÇE YATIRIM HARCAMALARI 

1964 y f | t 

4) Transfer harcamalarının 
daireler itibariyle dağılımı : 

Transfer ve sermaye teşkili 
harcamalarının daireler ve yıllar 
itibariyle dağılımı (Ek : I I / I - a ) 
numaralı tablonun 3 ncüsütunun-
dadır. 

Bu tür harcamaların tamamı
na yakın kısmı Maliye Bakanlı
ğında toplanmıştır: (Grafik 6) 



Grafik - 6 

DAİRELERİN TRANSFER HARCAMALARI/GENEL BÜTÇE TRANSFER HARCAMALARI 

1964yıl. 

2 0 0 -

Tablo 

/ . DAİRELERİN TRANSFER HArçCAMALARI/GENFl. BÜTÇE TRANSFER HARCAMALARI 

1964- 1968 
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(2) Numaralı grafikte Maliye Bakanlığı toplam harcamalarının Genel Bütçe içinde çok geniş bir yer kapladığı görülmekteydi. Bu durum 
transfer harcamalarının hemen hemen tamamınınMaliye Bakanlığı Bütçesinde yer almasından ileri gelmektedir. 

O. CARİ, YATIRDI VE TRANSFER HARCAMALARININ BÜTÇE BÖLÜMLERİ İTİBARİYLE DAĞILIMI : 

1) Giderlerin daire bütçeleri içindeki nispî önemi : 
(Ek : I I - 2 ) , (Ek : I I - 3 ) ve (Ek : I I - 4 ) numaralı tablolarda, Genel ve Katma Bütçeli Dadrclerdcn her 'birinin yapmış oldukları cari, yatı

rım ve transfer harcamalarının çeşitli gider bölümleri arasındaki dağılım oranları 1964 -" 1968 villan itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş bulunmak
tadır. 

Bu tabloların incelenmesinde, cari harcamalar arasında yer alan personel harcamalarının bir kısım Genel Bütçeye dâlıil dairelerde çok büyük 
bir nispî önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Bu arada Diyanet isleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer bâzı kuruluşlarda 
personel giderlerinin bu Daire bütçelerinden yapılan toplam cari harcamaların % 80 ini aştığı görülmektedir. 

Aynı özellik Tekel Genel Müdürlüğü Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür lük ve Orman Genel Müdür lük bütçelerinde de belirmektedir 
Yatırım harcamaları için de etüt ve,proje giderleri Sanayi Bakanl ıV yatınım bütçesinin K 96 dan M a s ı n ı teşkil 'etmektedir 
Bu oran Tapu ye Kadastro Genel Müdürlüğünde 4 2 0 - % 82 Dışişleri Bakanlığında % ' 1 6 - % 60' Orman Genel' M ü d ü r l ü m d e ise % 1 6 -

*/'<9 arasımla aeğişmektedir. 
Yapı tesk ve büyük onarım giderleri, sırasiyle Bavımlırlık, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıkları bütçelerinde cok büvük ver İssal 

etmektedirler. 
Katma bütçeli daireler arasında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü aynı durumdadır. 
Diğer yandan, genel bütçeli daireler arasında İmar vo İskan Bakanl ığ ım transfer hareamalnrının hemen hemen tamamını kamulaştırma ve 

satmaImalar teşkii eemektedir. 

2. Giderlerin bölümler itibariyle daireler arasındaki dağılımı : 

Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden her birinin çeşitli gider bölümlerinden yapmış oldukları harcamaların o bölümlerden yapılan toplam har
camalara olan .oranları 1964 - 1968 yıllan itibariyle, (Ek : I!—5), (Ek : 11-6) ve (Ek : H - 7 ) numaralı tablolarda sıralanmıştır. 

Genel Bütçeli Dairelerin 12.000 (Personel Giderleri) bölümünden yaprm, oldukları harcamalar ele a l ı nd ımla , 1961 yılında Millî Savunma Ba
şkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının personel giderlerinin Genel Büfeden yapılan toplam personel giderlerinin sırasiyle % 32 ve % 31 ni teşkil 
ettiği görülmektedir. 

Diğer bakanlık ve kuruluşların personel giderlerinden hisseleri aşağıdaki (7) numaralı grafikte temsil edilmiştir. 
Tablo (7) de görüleeğci gibi, grafik 7 deki 1964 yılma ait bölüşüm yıllar itibariyle hemen hermm değişmemiştir. 
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TABLO - 7 

Personel giderlerinin daireler itibariyle dağıtana 

Daireler 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

1964 - 1968 
1964 

0,31 
0,32 
0,7 

: 0,51 
0,04 

, 0,040 
9,040 
0,013 

1965 

0,31 
0,30 
0,7 
0,053 
0,04 
0,039 
0,038 
0,019 

1966 

0,31 
0,29 
0,7 
0,050 
0,04 
0,019 
0,038 
0,023 

1967 

0,32 
0,29 
0,7 
0,047 
0,04 
0,023 
0,039 
0,023 

1968 

0,31 
0,30 
0,7 
0,045 
0,04 
0,023 
0,036 
0,023 

Genel Bütçeli dairelerin çeşitli yatırım bölümlerden yaptıkları harcamaların o 'bölümlerden yapılan toplam Genel Bütçe Yatırım harcamalarına 
olan oranları ele alındığında, 21.000 (Etüt ve Broje Giderleri) 'bölümünden Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların, bütün Genel Bütçeli 
Dairelerin bu bölümden yapmış oldukları, harcamaların 1964 yılında % 40 mı teşkil etmişken 19 68 yılında % 74 üne yükseldiği; buna karşılık 
ayna oranın İmar ve İskân Bakanlığı için 1964 te % 43 iken 1968 de '% 3 e kadar düştüğü görülmektedir. (Grafik : 8) 
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Grafik - 7 

DAİRELERİN PERSONEL GİDERLERİ GENEL BÜTÇE PERSONEL GİDERLERİ 
1964 * EDERLER. 

Milli Eğ.tım Bk. 
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Grafik - 8 

BAKANLIKLARIN " E T Ü T VE PROJE GİDERLERİ " 

1 9 6 4 - 1 9 6 8 

Sanayi Bakanlığr 

İmar ve İskân Bakanhğı 

1964 1965 1966 1967 1968 

Y.l lar 

22.000 (Yapı, tesis ve büyük 
onarını) bölümünden en fazla 
harcama yapan genel bütçeli da
ireler, Bayındırlık, Millî İş i t im. 
Millî S avunma ve Tarım bakan-
lıkları olmaktadır. 

Bu bakanlıkların 1904 - 19(18 
dönemimle yaptıkları hareamala-
rın bu bölümden yapılan toplam 
harcamalara nisbetleri ve bu ııis-
betlerdeki d e l m e l e r (9) No. İn 
^ a ı i k t e ver almıştır. 
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(irafik - O 

BAKANLIKLARIN 

" Y A P I , TESİS VE BÜYÜK ONARIM" 

GİDERLERİ 

< 
ı 

1 9 6 4 - 1968 

Bayındırlık Bakanl1ğ, 

Mi l l i "Eğit im Bakanlığı 

Tarun Bakanlığı 

Mi l l i Savunma Bakanlığı 

1964 1965 1966 1967 1968 

CJmükten a n l a ş ı l d ı Kii,i, bu 
««•an 1064 - 1968 döneminde Ba
yındırlık Bakanlığında % 40, 
Tamu Bakanlığında % 10 civa-
rmda dalgalanmış; Millî Eğitim 
Bakanlığında % 28 den % 34 e 
yükselmiştir. Millî Savunma, Ba
kanlığına ait oran ise i 967 ydına 
kadar % 19 civannda sabit kal-
dırn halde 1968 yılında % 3 e 
düşmüştür. Bu düşme, 1968 yılma 
kadar ' yatırını harcamalar; ara
sında yor alan eniYastrüktür 
«derlerinin hu yılda cari har-
cama clarak kabul edilmesinden 
ileri gelmektedir. 

YILLAR 



23.000 (Makimi, teçhizat ve 
taşıt alımları ve onarımları) bö
lümündon yapılan harcamalarda 
nispî önem bakımından Millî 
Eğitim, Tarım, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Millî Savunma bakan
lıkları ön sırayı işgal etmektedir. 
(Grafik 10) 
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Grafik -10 

BAKANLIKLARIN 

"MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

VE ONARIMLARI" GİDERLERİ 

1964 - 1968 

Mill i Eğitim Bakanlı», 

• Tarım Bakanl.9ı 

- . < ^ > ^ Mi l l i Savunma Bakanlığı 

\ Saqlık ve Sosyal Yardım Bfc. 

1964 1965 1966 1967 1968 

Yıllar 

Katma bütçeli daireler ara
sında yatırımcı daire olarak Dev
let Sıı İşleri ve Karayolları Genel 
Müdürlükleri yer almaktadır. Bu 
iki Genel Müdürlüğün 1964 - 1968 
döneminde 21.000, 22.000 ve 
21).000 ncü bölümlerden yapmış 
oldukları harcamaların, aynı bö
lümlerden katma bütçeli daire
lerin tamamının yaptıkları harca
malara, olan oranları aşağıdaki 
(11), (12), ve (13) numaralı 
grafiklerde gösterilmiştir. 
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Grafik.-11 

KATMA BÜTÇELİ DAİRELERDE 

" E T Ü T VE PROJE GİDERLERİ" 

1964 - 1968. 

Devlet Sy İşleri Gn. Md. 

KarayollarGn.Md.. 

1 — r 
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KATMA BÜTÇELİ DAİRELERDE 

"YAPİ TESİS VE BÜYÜK ONARIM" G İDERLERİ 

1964 - 1968 

Devlet Su İsleri Gn. Md. 

Karayolları Gn. Md. 
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KATMA BÜTÇELİ DAİRELERDE 

"MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 

VE ONARIMLARI" GİDERLERİ 

1964 - 1968 

Karayolları Gn. Md. 

Devlet Su İşleri Gn. Md. 

1 , , . T -

1964 1965 1966 1967 196 1968 

Yıllar 
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D) FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE DAĞILIMI ; 

Bilindiği üzere devlet b i l e t l e r i , ıbelirli fonksiyonların yerine getirilmesi mıaksadiyle yapılır. Devletin anafonksiyonlan genel, sosyal ve ekono
mik hizmetler olarak ÜQ büyük kategoride toplanabilir. 

Konsolide Devlet Bütçesinden yapılan muhtelif kamu giderlerinin bu üç anafonksiyoıı bakımından incelenmesi, muhtelif dairelere dağılmış gider 
bölümlerinin ortak özelliklerini ortaya çıkarmak suretiyle Devlete bağlı kuruluşların ifa ettikleri hizmetler hakkında toplu ıbir görüş edinilmesine 
yarayacaktır. 

Klâsik bütçe sistemine göre hazırlanmış olan Genel ve Katma Bütçelerdc bu fonksiyonlara tekabül eden giderler aeıkca görülememektedir. Bu
nunla beraber'bütün bütçe rakamdarı gözden geçi.ilip mahiyetlerine en uygun olan fonksiyon kategorileri içinde toplanmış ve fonksiyonel sınıflan
dırma tabloları tert ibedi^iştir . 

Genel Hizmetler kategorisine girenler, genel yönetim, savunma, adalet ve iç güvenlik hizmetleridir. 

Sosyal Hizmetler kategorisine eğitim ve araştırma, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer sosyal hizmetler girmektedir. 

Ekonomik Hizmetlerin 'birleşiminde ise; tanım, tkaret ve sanayi, enerji ve tabiî kaynak, ulaştırma, turizm ve diğer ekonomik hiametler bulun
maktadır. 

Borçlar da dördüncü ıbdr kategori olarak muta 'âa edilmiş,olup iç, dış ve diğer devlet borçlarını ihtiva etmektedir. 

Fonksiyonel ayrıma göre genel, sosyal ve ekonomik hizmetlerle borçların Konsolide Devlet Bütçesi içindeki nispî önemlerinde yıldan yıla mey
dana gelen değişmeler (14) numaralı grafikte izlenebilir. 
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KONSOÜDE BÜTÇEDE FONKSİYONEL AYIRIM 
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Bu grafik, anahizmet gruplarının nispî önemlerinin aşağı yukarı a ^ ı idüzeyde kaldığım belirtmektedir 
Cari harcamaların dağılımında en büyük pay genel hizmetlerde olup bunları sırasiyle sosyal ye ekonomik hW *l t n * ı ^ - v , ı n c 

yılında genel hizmetler payında Mr miktar dü§ne göze çarpmaktadır (Grafik No 15) takıbetmektedır. Yalnız 1965 
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Grafik-15 

CARI HARCAMALARIN FONKSİYONEL AYIRIMI 
1 9 6 4 - 1 9 6 6 
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Yatırmılarm fonksiyonel ayrıma göre dağılışını yeren (16) numaralı grafik, ekonomik hizmetler için büyük oranlarda yatırımlara g i r i ld iğ in i ; 
•buna karşılık, genel hizmetler için yapılan yatırımların % 2 ilâ 10 gibi çok düşük .seviyelerde seyrettiğini .ortaya çıkarmaktadır. Sosyal hizmetlere 
düşen yatırım'payı ise % 23 ilâ % 30 arasında değişmektedir. (Grafik 16) 
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YATIKIM HARCAMALARININ FONKSİYONEL AYIRIMI 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamalarının % 38 - 45 i borç ödemelerine, •% 30 - 40 ı ekonomik hizmetlere, % 15 - 21 i sosyal ve %"6 sı da 
genel hizmetlere gitmektedir. (Grafik No. 17). 

Genel hizmetler için yapılan cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamalarının toplam genel hizmet harcamalarına oranlarını temsil eden 
(18) numaralı grafik bu kategoride cari harcamaların çok büyük yer kapladığını ortaya koymaktadır. 

Sosyal hizmetler için yapılan konsolide Devlet Bütçesi giderlerinin % 62 - ' 6 5 i cari, % 22 - 25 i yatırım ve % 1 - 3 ü sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına gitmektedir. Sosyal hizmet harcamalarının dağılım ve ıgezimleri (19) numaralı grafikte temsil edilmiştir. 

Ekonomik hizmetlerin yerine getirilmesi için yanlan cari, yatımım, senmaye teşkili ve transfer harcamalarının yıldan yıla arz ettiği gelişmeleri 
izlemek için (20) numaralı grafik çizilmiştir. Bukategoride yatırımlar % 61 civarında yer tutmakta, bunları % 21 - 28 -oranla transfer harcamala
rı t abe tmek ted i r . Cari harcamaların payı önemsiz olup % 14 — 18 arasında değişmektedir. 
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Grafik-17. 

*- TRANSFER HARCAMALARININ FONKSİYONEL AYIRIMI 
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G E N E L H İ Z M E T L E R D E CARİ , Y A T I R I M VE TRAKSFE R HARCAMALARI 
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SOSYAL HİZMETLERDE CARİ YATIRIM VE TRAN5FER HARCAMALAR, 
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YaıkarıdaM tahlillerdem çıkan sonuca göre, bir yandan genel ve sosyal hizmet kategorileri ile konsolide bütçenin cari harcamaları arasında, 
diğer yandan ekonomik hizmetlerle yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları arasında çok sıkı bir bağıntı mevcuttur. 

II - GELİRLERİN iDAĞILIMI VE GELİŞİME : 
A) Bütçe gelirlerinin dağılımı : 
[Konsolide Devlet Bütçesi gelirlerinin dağılımı, 1964 - 1968 yıllarıma ait fiilî tahsilat rakamlarına dayanılarak incelenmiştir. 
Gelir f i t l e r i n e göre dağılımın yıldan yıla arz ettiği gelişme aşağıdaki (8) .numaralı tabloya alınmıştır. 

Vasıtasız 
Vasıtalı 
Vergi dışı 
Katma ıbütçe 
Tas. Bon. Has. 
Karşılık paralar ve 
proje kred. Has. 
Özel fonlar 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Vasıtasız 
gelir topl. 

,25 
,25 
,27 . 
,27 
,28 

1964 

,25 
,51 
,04 
,03 
,04 

,11 
,02 

T^OBLO - 8 

Gelir çeşitlerinin dağılımı 1964 -1968 

Vasıtalı Vergi dışı 
gelir topl. gelir topl. 

,51 ,04 
,52 ,04 
,52 ,04 
,52 ,04 
,53 ,05 

Katma 
bütçe 

gelir topl. 

,03 
,03 
,03 
,04 
,04 

Tasarruf 
Bon. 

hâsılatı 

,04 
,05 
,04 
,05 
,04 

Karşılık paralar 
ve proje kredi

leri Has. 

,11 
,09 
,08 
,07 
,05 

Özel 
fonlar 

,02 
,02 
,02 
,01 
01 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, toplam bütcc gelirlerinin % 51 - 52 sinin vasıtalı vergilerden, % 25 - 28 inin vasıtasız Vergilerden sağlan
dığı anlaşılmaktadır. 

Karşılık paralar ve proje .kredileri hâsılatının payı ortalama olarak % 8 dir. Tasarruf bonoları hâsılatı ise bütün gelirlerin % 5 i kadar tutmak-
tadır. 
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Vasıtasız vergiler içinde en önemli yeri Gelir Vergisi işgal e t e k t e d i r . Bu vergiyi K ı n a l u r V e r r i a i izlemdktedir Vası tası v e l i l e r i . *wh™ 
aşağıdaki (22) numaralı grafikte bclirtilmistir. ^ ' ^ meme^teaır. vergılerm dağılımı 

Grafik - 22 

VASITASIZ VERGİLERİN DAĞILIMI 

1964 yılı 

Veraset ve 
İntikal Vergis 

^ ^ I ^ T c T T ^ ı t î ^ V V e r g i s i 
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Grafik - 23 

VASITALI VERGİLERİN DAĞILIMI 

İ*64_yılı 

Vasıtalı ve l i l e r içinde en 
önemli gelir kaynağı Tekel Sa¬ 
w n m a V e l i s i v e safi hasılatı-
dır Diğer önemli üç verginin 
vasıtalı vergiler içindeki nispî 
önemleri aşağı - vakarı aynı 
olup bunlar- ithalde alınan İs
tihsal Vergisi, dâhilde alınan 
İstihsal Vergisi ve akar yakıt 
İstihsal Vergisidir.VasHah ver
gilerdeki dağılım asağulaki (23) 
numaralı grafikte' gösterilmiş
tir 

B. Gelirlerdeki gelişmeler : 
Bütçeye en önemli gelirleri 

sağhyan bellibaşlı vergilerin 
19(İ4 - 19(58 yıllarındaki geliş
meleri (24) numaralı ve gelir 
bütçesinin anagelir kategorile
rindeki gelişmeler de (25) nu
maralı grafikte gösterilmiştir. 
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Grafik-25 
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1. Vasıtasız Vergilerdeki gelişme : 

Vasıtasız Vergilerin başında yer alan Gelir Vergisinin gelişme hızı, yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere 1968 yılında yavaşlamış bul/an
maktadır. Gerçekten 1964 yılında % 8,5 iken 1967 yılında ;% 20,4 oranına yükselmiş bukınan gelir vergisindeki artış hızı 1968 yılında tahminen 
ancak % 12,6 'ya ulaşabilecektir. Bu yavaşlamanın başlıca nedenleri şomlardır : 

a) 1968 malî yılı bütçe t a sa r ıma ait gerekçede de ifade edildiği gibi son yıllarda ekonomik gelişmenin yananda mükelleflerin vergi bilincin-
de görülen değişmeler, vergi nıüterakkiyetini etkili kılacak gelir gruplarındaki mükellef sayısının artmasına imkân vermiştir. Bu değişiklik, 
mükelleflerin .beyanları ile ani vergi artışlarına razı olduklarını ifade etmekte ve geniş ölçüde verginin sosyal psikoloj isiyle ilgili bulunmakta
dır. -Ancak .1968 "yılıma b l l sahanın su lırlarına ulaşılmış ve dolayısiyle de gelir vergisi artış hızını etkiliyen faktörlerin en önemlisinden mah
rum kalınmıştır. 

b) Asgari geçim indirimi hadlerinin aşağı ücret gruplarının hemen tamamını kavrıyacak şekilde yükseltilmesi ve istihdamdaki genişleme
nin en fazla bu ücret kategorilerinde meydana gelmesi yüzünden gelir vergisinde önemli tahsilat kayıplarına uğranılmıştır. 

c) Ekonomideki genişlemeye paralel olarak artan spekülâsyon kazançları disiplinli bir şekilde ve gerekli seviyede vergilendirilememektedk. 

d) Çeşitli talep artışlarının gidiş yönü ve oranları iyi hesaplanmadığından, ticari yatırımlar derhal rantabilitesi yüksek olan sahalarda yo
ğunlaştırılmaktadır. Bu ise bir yandan kâr marjlarını düşürmekte, öte yandan ilk yıllardaki faaliyet dönemlerinin zararla kapatılmasına yol aç
makta ve dolayısiyle vergi hasılatının düşmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Kurumlar Vergisine gelince; endüstri ve ticaret sektörlerinde gittikçe hızlanan kurumlaşma hareketinin vsonneu olarak bu gelir kategorisi son 
derece sıhhatli ve dinamik bir gelişme seyri içine girmiş bulunmaktadır. ' 

Gerçekten, -bir taraftan kurum sayısının artması, öte yandan kurum basma düşen vergi miktarının önemli gelişmeler göstermesi, Kurumlar 
Vergisinin İkinci Beş Yıllık Plân döneminde önemi .gittikçe artan bir hasılat kalemi haline geleceği ümidim vermektedir. 

Her ne kadar 1967 yılında % 27,1 olan Kurumlar Vergisi artış hızı, grafikte izlendiği gibi 1968 de % 22,3 e düşmüşse de, bu durumu Gelir Ver
gisi tahsilatındaki düşüş ile ilgili olarak yukarıda değinilen sebeplerle açıklamak mümkündür. 

Vasıtasız Vergiler arasında yer alan bina savunma, veraset ve intikal ve motorlu kara .taşıtlar] vergileri 1968 yılında normal bir gelişme 
seyri göstererek kendilerinden beklenen hasılatı temin etimiş bulunmaktadır. 
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2. Vasıtalı Vergilerdeki gelişme 
Genel bütçe gelirleri içinde en önemli hasdat kaynağını teşkil eden vasıtalı vergiler ekonominin gelişmesine paralel olarak sıhhatli bir bünye 

göstermekle beraber, vergi istatistiklerinde görülen bâzı eksiklikler dolayısiyle genel bütçe gelinleri içinde bu grup için yapılan tahsilat tahmil
lerinin altına düşülmüş gibi görülmektedir. Gerçekte, 1968 yılında ithalât için öngörülen hedeflere büyük ölçüde varıldığı halde ithalde alman 
İstihsal Vergisi ile Gümrük Vergisinin tahsilatında düşmeler olmuş ve bu gelir kategorilerinden beklenen tahsilatın 550 milyon lira eksik olarak 
gerçekleşeceği anlaşılmıştır. Tahsilattaki düşme, bu vergi çeşitlerinin gelişme bünyeleri ile ilgili olmayıp, arızî bir karakter arz etmektedir. 1968 yılında 
teşvik amaciyle Gümrük Vergisi muafiyeti tanınan yatırımlar bu durumu açıklamaktadır. 

(Diğer yandan tekel savunma vergisi ve safi hasılatı ile şeker istihlâk vergisi tahakkuk yönünden kendilerinden beklenen sıhhatli gelişmeyi 
tam olarak göstermekte iseler de tahsilat bakımından bâzı önemli problemlerle karşılaşılmıştır. Nitekim 1968 yılı tekel gelirleri tahmini 1 700 
milyon lira olduğa halde, yıl sonuna kadar 1 150 milyon liralık tahsilat yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

Tekel Genel 'Müdürlüğümün, uygulanan fiyat ve ücret politikası karşısmda, sermaye dunumu dolayısiyle sağlam bir malî bünyeye sahibolma-
ması, bu gelir çeşidiyle ilgili alacakların tahsil imkânlarım büyük ölçüde zedelemektedir. Bu itibarla sözü edilen kuruluşun malî bünyesinin iyi
leştirilmesi ve nakit durumunun düzeltilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şeker istihlâk vergisine gelince; bu gelir kategorisi için her ne kadar 1968 yılında 510 milyon liralık bir tahsilat yapılacağı öngörülmüş ise 
de, .Şeker Şirketinin programın üzerinde üretim yapması ve iç tüketimde tahmin edilen hedeflere ulaşılamaması .nedenleriyle 335 milyon liraya 
yalon bir finansman açığı ile karşılaşılmış ve tahakkuk eden verginin önemli bir kısmının Hazineye ödenmesi mümkün olamamıştır. Bu yikden 
1968 genel bütçe gelirleri içinde 510 milyon liralık bir hasılat değeriyle yer alan şeker istihlâk vergisinden yıl sonuna kadar 210 milyon lira ek
siği ile 300 milyon liralık bir tahsilat yapılabilecektir. 

Diğer vasıtalı vergilerin hepsi 1968 malî yıl sonunda bütçede öngörülen tahsilat hedeflerine tam olarak oılaşmış bulunacaktır. 

Vergi dışı no,rmal gelirlerin, bu hasılat grupunum kurumlar hasılat ve devlet payları ile çeşitli gelirlerde görülen olağanüstü gelişme nedeniyle 
1968 malî yılı sonunda 927 milyon liraya varacağı anlaşılmaktadır. 

Malî yıl sonunda karşılık paralarla ilgili tahsilat noksanınm 462 milyona, tasarruf bonolariyle ilgili noksanın ise 100 milyon liraya erişeceği 
tahmin edilmektedir. 
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BÖLÜM - I I I 

Bütçede uygulama yılı içinde meydana gelen değişmeler 

'Bilindiği üzere, yıl başında Devlet bütçesine ödenek olarak konan rakamların yüzde yüz gerçekleşmesi beklenemez. Gider tahminleri ne ka
dar isabetli yapılmış olursa o t a , çeşitli nedenlerle, uygulama sırasında yıl başında tesbit olunan ödeneklerin artırılması veya azaltılması nor
maldir. 

Ancak, giderlerin isabetle tahmin edilmesi ve kamu hizmetlerinin yıllık programlarda ve Devlet bütçelerinde tesbit edilen esaslar ve sınırlar 
dâhilinde yürütülmesi, bütçe rakamlarında önemli oranlarda değişiklikler ortaya çıkmasma («diyecektir. 

Gerçekten, malî yıl başında kuruluşların ihtiyaçlarını titizlikle tesbit etmeleri ve devletin malî imkânlarını göz önünde bulundurarak harca
malarına yön vermeleri, genel ve katma bütçeye dâhil daireler ve bellibash gider bölümleri arasında kumlmaış bulnnan dengenin, yıl içinde ek 
ödenek almak veya bir bölümden bir diğer bölüme ödenek aktarmak suretiyle bozulmasına engel olacaktır. 

Klâsik bütçe sisteminde giderlerin isabetle tâyini, tamamen kuruluşların başında bulaman yöneticilerin iyi niyetlerine, samimiyetlerine ve bu 
.konuya verdikleri öneme bağlı kalmaktadır. Bu sistemde, Devlet hizmetlerinin gayeleriyle masraflar arasında organik bir ilişki kurulması müm
kün değildir. 

Böyle olunca da, yıl içinde ve uygulama sırasında gerçek ihtiyaçların daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasiyle tahminleri değiştirici doğ
rultuda müdahalelere kalkışılması genel eğilim haline gelmektedir. ' 

Bu bölümde, konsolide Devlet bütçesinde ve genel bütçede geçmiş 1964 - 1968 malî yıllarında ek ve olağanüstü ödeneklerin, aktarmaların ve 
iptallerin yıl başında tesbit edilen ödenekleri ne ölçüde etkiledikleri incelenmiye çalışılmıştır. Konu öınce global olarak ele alınmış; sonra cari, ya
tırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları üzerinde durulmuş ve inceleme daireler bakımından durumun tesbitine yöneltilmiştir. 

Böyle bir incelemenin daha anlamlı sonuçlar vermesi, araştırmanın bütçe bölümleri üzerinden geliştirilip yıl içinde en fazla hareket gören 
bölümlerin tesbit ©dilmesi ve bu bölümlerde hıfculc gelen değişikliklerin sebeplerinin teşhis edilmesi ile mümkündür. Meselenin bu yönü Maliye 
Bakanlığınca ele alınmış ve çalışmalara girişilmiş bulunmaktadır."" 

Bütçe ile verilen ödeneklerde malî yıl içinde meydana gelen değişiklikler, konuyu genel seviyede sınırlandıran bu bölümün aşağıdaki kesimle-
rinde açıklanmıştır. 

A. Genel bütçede yıl içinde meydana gelen değişmeler : 

1) Yıl içinde ödenek ilâvesi, aktarmalar ve iptaller : 
Yıl içinde alman ek ve olağanüstü ödeneklerin cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için genel bütçeye mali yıl basında konan 

ödeneklere yaptığı etki (9) numaralı tablonun birinci sütununda ve (26), (27) ve (28) numaralı grafiklerde belirtilmeye çalışılmıştır. ' 
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Ödenek ilâvesi, eari hareama ödeneklerini 1964 yılında % 4, 1968 yılında % 7,5 1966 yılında % 3 ve 1967 yılında % 8-4 oranında artmıştır. 
Yatırım harcamalarında bu yolla artış. 1966 da % 12 ye kadar yükselmiştir. 

(9) numaralı tablonun ikinci ve üçüncü sütunlarında aktarma suretiyle muhtelif bölümlerden düşülen ve muhtelif bölümlere eklenen ödenekle
rin nispî önemi takibedilmektedir. Bölümlerden düşülen ödeneklerle, bölümlere eklenen ödeneklerin toplam fark! aktarmalar suretiyle bütçe ra
kamlarında meydana gelen net değişikliği vermektedir. Bununla beraber asıl önemli olan, bir kısım bölümlerin diğer bir kısım bölümler lehine ve
ya aleyhine değişikliğe uzatı lmasıdır . 

Aynı tablonun son sütununda ise, kullamlmıyarak yıl sonunda iptal edilen ödeneklerin yılbaşı ödeneklerim, olan oranları verilmiştir-. Bu oran
ların incelenmesinden (A/ l ) harcamalarının % 7 - 9 unun, (A/2) harcamalarının % 7- l()\umn, (A/']) harcamalarmm ise ortalama % 6,5 unun 
iptal edildiği ortaya çıkmaktadır. 

2) Aktarma ve ilâvelerden sonra ödeneklerin durumu : 

Yıl içinde aktarma ve ödenek ilâvelerinden sonra, ödenek toplamlarının ulaştığı seviyeyi tesbit için (10) numaralı tablo ve (29) numaralı grafik 
düzenlenmiştir. 
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Yukardaki tablo ve grafikten farkedileceği gibi, aktarma ve ödenek ilâvelerinden sonra, genel bütçenin cari harcamalarla ilgili ödenekler top
lamı % 102 - 107 ye yatırım ödenekleri toplamı % 103 - 109 s. ve transfer ödenekleri de % 105 - 112 ye yükselmektedir. 

3 - Fiilî harcamaların aktarmalardan sonraki ödeneklerle ilişkisi : 
Malî yıl başında genel bütçeye konan ödeneklerle, sonradan (bunlara ilâve edilen ödeneklerin ne miktarının fiilen harcandığını ortaya çıkarmak 

âçin (11) numaralı tablo ve (30) numaralı grafik yapılmıştır. 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

TABLO - 11 
(A/ l ) 

Nakten öden. Eman. Alın. 
+ 3010 avans. topl. 

Aktarmalardan «mıat t 
ödenek 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1.968 

Yıllar 

.91 

.91 

.93 

.92 

(A/2) 
Nafcten Öden. Eman. Alın. 

- 3010 .avans. flöpl. 

.89 

.90 

.92 

.93 

(A/3) 
Nakten Öden. Eman. Alın. 

+ 3010 .avamis. topl. 

Aktarmalardan -sonraki 
ödemek 

Aktarımlardan sonraki 
ödenek 

.91 

.92 

.96 

.95 
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Yılbaşmda verilen ödenekler ve bütçe usullerine uygun olarak bu ödeneklerde yapılan artırmalar bir arada mütalâa edildiğinde, cari harcama
lar için verilen toplam ödeneklerin ortalama olarak % 92 sinin, yatırımlara tahsis edilen bütün ödeneklerin ortalama % 91 inin ve transfer harca-
malariyle ilgili ödeneklerin ortalama olarak % 93,5 inin fiilen harcandığı görülmektedir. 

B) Konsolide bütçede yıl içinde değişmeler : 

1 - Ek *e olağanüssü ödenekler : 
Ek ve olağanüstü ödeneklerin konsolide bütçenin yılbaşı ödeneklerine olan etkisi (12) numaralı tabloda ve (31) numaralı. grafikte b e l i r t i l m i ş 

TABLO - 12 

(A/l ) (A/2> (A/3) 
Ek. Ö - Olğ. Ö - 3 0 1 0 Ek. Ö - Olğ. Ö - 3010 Ek. Ö - Olğ. ö - 3010 

Yular konsolide B. konsolide B. konsolide B. 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

.020 

.037 

.015 

.018 

.007 

.011 

.016 

.011 

.014 

.043 
.021 
.029 
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Yukardaki tablo ve grafikten anlaşılacağı üzere, ek ve olağanüstü ödenekler, ortalama olarak cari harcamaları % 2,3, yatırım .harcamalarını 
% 1,1, sermaye teşkili ve transfer harcamalarını % 2,7 kadar yükseltmiştir. En büyük artış 1965 yılında ve cari harcamalarla transfer harcamaları 
ödeneklerinde v u r u l m u ş t u r . 

2 - Fiilî harcamaların yılbaşı ödeneklerine oram : 

Çeşitli aktarmalar yapıldıktan ve ek ödenekler ilâve edildikten sonra, -bir kısım ödenekler kullanılmadığı için yıl sonlarında iptal .edilmektedir. 
Böylece, ortaya çıkan fiilî harcamaların yılbaşı ödeneklerine oranı, tahminlerin ne ölçüde gerçekleştiğini göstermesi bakımından ilginçtir. 

Aşağıdaki (13) numaralı tablo ve (32) numaralı grafikte gerçekleşme oranları istenilmektedir. 

TABLO - 13 

Yıllar Ödenekler Harcamalar 

1964 14 020 995 000 12 945 116 787 
1965 17 751 570 929 14 554 075 584 
1966 20 572 383 889 16 511 141 283 
1967 19 786 365 968 18 142 507 012 
1968 22 580 108 182 22 740 889 000 



X*XvX\%vX<<vX<*XwXvX"X%vXvX*XvX%ttttwX^ 
» » « I I I »ı I l l ı l ı l H I I II I İ M I I I I I •« I I I H I I I H İ t i I 1 İ t IAİ4J4MI T • • • • • ÎAlAUm^mUAtmU\ l* ı ı ıı l l 

Os 
i n 

o 

& 

^mmm 
jyfIîVİVİIfiyffîfrffl^^ 

>:x:;:?;^S:x:x$S:x^^ 

tfı;ıyıVıy.ıVIy.,*Vt;i;W 

x':':'x'x':':':':!x':':':'x":':" 

o 
z 
t/» 
O 
r o' nı m 
O 
H n 
m. 
o; o m _* z 

*" r 
ı m 
-• 2 *° z' 
°* z"' 

o 
m 
?o 

vO 
m 
T; 
r-
m 

irisi 
m 
o 
> 
z 

co 

I 
t * . 
O 

O 



- 2 4 1 -

Konsolide bütçeye konan ödenek rakamlarının yıl sonlarında ortalama olarak % 89,4 oranında harcandığı anlaşılmaktadır. Bu oran, 1964 yılında 
% 92 iken, 1966 yılında % 80 e düşmüş, 1967 yılında ise % 91,6 ya yükselmiştir. 

C) Daire bütçelerinde yıl içinde değişmeler : 
Genel bütçeye" dâhil dairelerin cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için tahsis olunan ödeneklerde; bütçenin uygulanması 

sırasında ek ve olağanüstü ödenek verilmesi, veya bir bölümden bir diğer bölüme ödenek aktarılması ve yıl sonunda kullanılmayan ödeneklerin iptal 
edilmesi suretiyle meydana gelen değişiklikler ekli (IIT/1), (III/2) ve (III/o) numaralı tabloların ilgili sütunlarında gösterilmiştir. 

Ek ve olağanüstü ödeneklerin dairelerin gider bütçelerine etkisi, tabloların birinci sütunundan, aktarmaların bütçe rakamlarına oranı ikinci ve 
üçüncü sütunlardan izlenilmektcdir. 

' Ödenek aktarmaları ve ilâvelerinden sonra bütçelerin aldıkları yeni durum dördüncü sütunda gösterilmiştir. 
Muhtelif bakanlık ve kuruluşların bütçelerine'yabaşında konulan ödeneklerin yüzde kaçının kullanılmıyarak iptal edildiğini öğrenmek için 

(5) numaralı sütunu incelemek gerekmektedir. 
Tabloların 6 ncı sütunu ise, yıl sonuna kadar fiilen yapılan harcamaların yılbaşı ödeneklerine oranım vermekte, bir başka deşivle, gider bütçe

lerinin ne nisbette gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 

Tabloların incelenmesinden, ek ödenek ve aktarmaların en fazla Dışişleri, Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ile Turizm ve Tanıtma ba
kanlıklarının cari harcamalarına etkide bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Yatırını harcamalarındaki değişiklikler ise, en cok Turizm ve Tanıtma 
İmar ve İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Miü1 Savunma Iiakanlıp batçelcrinde opuş tu r . 

(A/ti) ödeneklerine gelince, bunlar Millî Savunma, Adalet, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, İmar ve İskân bakanlıklarında en büyük 
değişikliklere uğramıştır. 
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BÖLÜM - IV 

Gelecek yıllara ait projeksiyonlar 

Bundan evvelki bölümlerde geçmiş yulara ait bütçe uygulama sonuçlan çeşitli açılardan geniş şekilde incelenmeye çalışılmıştır. 
Uygulanacak bütçe politikasının tâyininde geçmişin değerlendirilmesi kadar, geleceğe ait tahminlere ulaşmak da önemli bir faktör olmaktadır Ay

rıca, kalkınmanın beşer yıllık devreler halinde planlandığı bir ekonomide, plânın kamu yönetimi alanındaki uygulaması demek olan bütçe faaliyet
lerinin ilerideki yıllarda ulaşacağı seviyelerin önceden bilinmesi de bir zorunluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Projeksiyon çakmalar ına bu yıl, konsolide Devlet bütçesinin rakamları ele alınarak başlanmıştır. İleride genel bütçe ile katma bütçeler ayrı 
ayrı projeksiyon çalışmalarına konu olarak alınacaktır. 

Her ne kadar Beş Yıllık plânlarda kamu harcama ve gelir hedefleri tesbit ediliyorsa da ekonomik, malî ve diğer şartlardaki değişmeler yüzün
den uygulama yıllarında bu hedeflerin gerisinde kalabi lmektedi r . 

Bütçe projeksiyonlarına her yıl devam edildiği ve bir önceki yıl sonuçlarından hareketle gerekli tâdiller yapıldığı takdirde, kamu harcama he
deflerinin ne ölçüde gerçekleşebileceği önceden bilinebilir ve kamu gelirleri konusunda uygulanacak politikaların zamanında tesbiti mümkün ola
bilir. 

Geleceğe ait tahminler, geçmiş yıllara ait verilerin aynı şartlar altında geleceğe uzanımları demek olduğundan, elde edilecek tahminî rakamlara 
etkili olabilecek unsurların da incelenmesi ve tahminleri ne yönde ve ne kadar ctkiliyeceklerinin araştırılması da zorunlu olmaktadır. 

Bu yıl, başlangıç olmak üzere, tahminleri etkiliyeeek unsurların tesbitine çalışılmış ve bunlar hakkında VI ncı bölümde açıklamalar 
yapılmıştır. 

1964 - 1968 dönemindeki konsolide bütçe gider ve gelir rakamları esas alınarak yapılan projeksiyonlarda elde edilen 1970, 1971 ve 1972 tahmin
leri aşağıdaki (14) numaralı tabloda gösterilmiş ve tahminî rakamların 1968 yuma kadar olan gerçekleşme rakamları ile mukayesesi (33), (34) 
ve (35) numaralı grafiklerde belirtilmiştir. 

TABLO - 14 

Gider ve gelir projeksiyonları 

1970 - 1972 
(Bin lira) 

Konselide Konselidc 
Yıllar giderler gelirler 

1970 26 250 736 24 675 100 
1971 28 568 734 26 827 900 
1972 30 886 731 28 980 600 
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Grafik - 33 Grafik -'34 

KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN tREND EĞRİSİ 

\ 

. '•• / 

/ 
i t 

I 
II r 

1964 - 1972 

/ / / / / 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ ' 
f 

t 
t 

i 
1 / / / '/* / / 

/ 

-

•G^cek 
Tahmin 

» 

_ . Gerçek 

, - Tahmin 

65 66 ' 6 7 6? 70 71. 72 64 



- 2 4 4 -

Milyar 
T.L. 

3 0 -

25 -

20-

15 -

10 -

5 -

Grafik - 35 

GELİR VE GİDER TRENDLERİNİN MUKAYESESİ 

V//A, Gelirler 

İ l l i Harcamalar 

2_ 

Pil 

İL 
107A 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 



- 2 4 5 -

BÖLÜM - V 

Devlet Borçları 

Bu bölümün aşağıdaki kesimlerinde Hazine işlemleri ile ilgili kısa vadeli borçlanmalar ve Merkez Bankasından alman kısa vadeli banker kredi-
leri dışında kalan bir yıl ve daha uzun vadeli borçlarımız hakkında bilgi verilmektedir. 

Bu konular, dövizle ödenecek dış borçlar, Türk parası ile ödenecek dış borçlar ve iç borçlar kesimlerinde incelenmiştir. 

I - D ö v i z l e ödenecek dış borçlar : 
30 . 9 . 1968 durumu : 
Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borçlarının Devlet bütçesi, bütçe dışı kamu sektörü, özel sektör, konsolide ticari borçlar olarak borçlulara 

göre ve ayrıca Milletlerarası kurumlar, yabancı hükümetler* yabancı firmalar, konsolide ticari borçlar olarak alacaklılara göre tasnifi ve*tutar
ları (15) sayılı tablo ve (36/a), (37/b) saydı grafiklerde gösterilmiştir. 
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TAJ3LO - 15 

Dövizle ödenecek dış borçlar 

(30 Eylül 1968 durumu) 
(Milyon dolar olarak) 

Kullanılmıyan 
Borç kredi 

miktarı miktarı 

A - BORÇLARA GÖRE TOPLAM 

a) Devlet Bütçesi toplamı 

- Genel (bütçe 
- Karma. Bütçe 
- Kargılığı tahsil edilecekler 

b) Bütçe drçı kamu sektörü toplamı 
- Merkez Bankası (IMF) 
- Devlet Yatırım Bankası 
- İktisadi Devlet Teşekkülleri 
- Diğerleri (Resmî sektör Kr. İt.) 

e) Özel sektör toplamı 

- Sınai Kalkınma Bankası 
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

- Diğerleri 

d) Konsolide ticari borçlar 

B - ALACAKLARA GÖRE TOPLAM 

1 
Toplam 

3 

Faiz 
tutarı 
(#) 

4 

1 481,3 

1 214,7 

958,4 
82,4 

173,9 
131,1 

65,5 
44,5 
19,1 
2,0 

61,1 

'8,4 
37,1 
15,6 

74,4 

1 481,3 

507,1 

473-9 

138,6 
125,3 
210,0 
30,8 
10,0 

. 
20,8 

-
2,4 

1,5 
0,2 
0,7 

-

507,1 

1 988,4 

1 688,6 

1 097,0 
207,7 
383,9 
161,9 

75,5 
44J5 
39.9 
2,0 

63,5 

9,9 
37,3 
16,3 

74,4 

1 9:88,4 

681,0 

619,3 

400,2 
83,9 

135,2 
84,2 

—. 
19,8 
14,0 
0,4 

22,8 

3,7 
16,1 

3,0 

4,7 

681,0 

a) Milletlerarası kurumlar Top. 345,7 82,8 428,-5 111,0 
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- Dünya Bankası (IBRD) 
- Milletlerarası Kalkınma Bankası 
- Milletlerarası para fonu (IMF) 
- Avrupa Para A k m a s ı (EMA) 
- Avrupa Ödemeler Birliği (EPU) 
- Avrupa iskân fonu (ERF) 
- Avrupa Yatırım Bankası (IEB) 
- Milletlerarası Finans. Ku. (JFC) 

b) Yabancı hükümetler toplamı 

(IDA) 

- A . B . D . 
- Almanya 
- İngiltere 
- Diğerleri 

c) Yabancı firmalar (kredili 
sermaye ikrazları) 

d) Konsolide,ticari borçlar 

îth. (kel yabancı 

Kullanılmıyan 
Borç 

miktarı 
1 

30,4 
64,0 
65,5 

115,0 
12,7 
3,6 

58,6 
0,9 

1 012,2 

558,5 
252,7 

89,3 
111.7 

49,0 

kredi 
miktarı 

9 

1,6 
16,7 
10,0 

-
-
-

!54,5 
-

423,4 

234,6 
32,0 
14,3 

142,5 

0,9 

Toplam 
3 

32,0 
80,7 
75,5 

115,0 
12,7 

3,6 
108,1 

0,9 
1 435,6 

793,1 
284,7 
103,6 
254,2 

49,9 

Faiz 
tutarı 

(*) 
4 

8,5 
17,5 

— 
8,3 
1,4 
1,6 

73,4 
0,3 

545,1 

317,1 
107,5 
313,4 
87,1 

20,2 

74,4 - 74,4 4,7 

[*] Faiz tatan kredilerin tamamı kulanümış gibi hesaplanmıştır. 
- IMF kredüer,, konsolide borç rakamları ve konsorsiyum kreMervnin kullanmaları T. C. Mer

kez Bankasından, kredi ithalât, özel sektör borçları ügüi daire ve müesseselerden alınmıştır. 
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Bu tablonun (1) No. lu sütunu memleketimize açılan dış kredilerden 30 . 9 . 1968 sonuna kadar fiilen kullanılan ve gelecekte dövizle 
ödenecek olan anapara miktarım, (2) No. lu sütun söz konusu kredilerden henüz kullanılmamış olan kısmı, (3) No. lu sütun ise kredi bakiyele
rinin de kullanılması halinde ulaşılacak borç miktarını göstermektedir. (4) ncü sütundaki faiz tutarı, kullanma tarihleri farklı kredilerin ta
mamının kullanılması halinde ödenmesi muhtemel âzami faiz miktarını belirtmektedir. 

Türkiye'nin dövizle ödenek Dış Ödeme mükellefiyetini temsil eden 1 481,3 milyon dolarlık borçtan, yıllık taksitlerinin Türk Lirası olarak 
muadili Devlet bütçelerine konulacak ödenekler ile karşılanacak miktar 1 214.7 milyon dolardır. Ancak bunun 173.9 milyon dolarlık kısmının 
Türk Lirası karşılığı söz konusu kredilerden faydalanan resmî ve özel sektör kurumlarından Devletçe tahsil edilecektir. Şöyleki; Hazine, Ameri
kan AID Teşkilâtından sağlanan bir kısım kredilerle Milletlerarası Kalkınma Birliği (İDA) ve benzeri kuruluşlardan sağlanan kredileri, kredi 
anlaşmaları gereğince genellikle daha kısa bir vâde ve daha yüksek bir faizle sözü edilen resmî ve özel sektör kurumlarına ikraz etmektedir. 
(Böylece dövizle ödenecek dış borçlardan Türk Lirası muadili Devlet Bütçelerine ödenek olarak konulması gereken miktar - 173.9 milyon dolar 
karşılığı Türk Lirası bunu bizzat kullanan resmî ve özel kurumlardan tahsil olunacağından - (1 214.7 - 173.9 = 1 040.8) milyon dolardan 
ibaret bulunmaktadır. Bu borç tutarının da 958.4milyon doları genel bütçeden, 82.4 milyon doları katma bütçelerden karşılanacaktır. 

Devlet Bütçesi dışında kalan kamu ' sektörünce ödenecek borç toplamı 131.1 milyon dolardır. Bunun 65.5 milyon doları Merkez Bankası tara
fından kullanılan Milletlerarası Para Fonu (IMF) «Standby» kredilerine, 44.5 milyon doları Devlet Yatının Bankasına, 19.1 milyon dolar, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri benzeri kuruluşlarm konsolide ticari borçları dışındaki borçlarına aittir. 

«1.1. milyon dolar tutarındaki özel sekt;> b o z a r m a , konsolide borçlarm özel sektöre "isabet eden kuma - Tablonun (d) işaretli bölümünde 
ayrıca gösterildiği için - dâhil değildir. 

Aynı tablonun alacaklılara göre yapılan tasnifinde görüldüğü üzere; dövizle ödenecek toplanı dış borelarm 345.7 milyon doları Milletler
arası Kurumlara, 1 012.2 milyon doları yabancı hükümetlere ait bulunmakta, 49.0 milyon doları yabancı firmalarca resmî ve özel sektöre veril
miş kredileri ifade etmekte ve 74.4 milyon doları da konsolide ticari borçlardan doğmuş bulunmaktadır. 

V>0 . 9 . 1907 - 30 . 9 . 1968 tarihleri itibariyle dı« borçlar : 
Dövizle, ödenecek dış borçların 30 . 9 . 19(i7 ve. .«}.)'. 9 .196'8 tarihleri itibariyle durmalar!, mukayeseli olarak.. (Tablo :i(i) ve (37) sayıl. 

grafikte gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden an l a t acağ ı üzere bir yıl öncesine* nazaran bore K-nbum mukleüf bore kalemlerinde meydana ge
len 201.8'milyon dolar tutarındaki art.s ve f><U milyon dolar tutarındaki eksiliş sonucu olarak 151.7 milyon dolarlık bir ar t ı . k,yrfetmistir/ 
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TABLO - 16 

30 . 9 . 1967 - 30 . 9 . 1968 tariMerindeki dövizle ödenecek dış borçların mukayesesi 

A) Borçlulara göre toplam 

a) Devlet bütçesinden öeenecekler 

b ) 

c) 

d) 

- iGenel bütçeden 
- Katma bütçeden 
- Karşılığı tahsil edilecekler 
Bütçe dışı kmnıı sektörünee ödenecekler 

- Merkez Bankasınca ödenecek (DİP) 
- Devlet Yatırım B. ödenecekler 
- İktisadi Devlet Teşek. ödenecekler 
- Diğerleri (Resmî Sek. Kre. İth.) 
Özel sektörce ödenceekler 

- Sınai Kalkınma Bank. ödenecekler 
- E r e ğ l i Demir Çelik Fab. 
- Diğerleri 
Konsolide ticari borçlar 

201,8 Artışlar yekunu 
50,! İ M İ ş l e r yekûmı 

30.9.1967 
Borç 
miktarı 

30.9.1968 
Borç 

miktarı Artış Eksiliş 

1 329,6 

1 046,3 

823,3 
62,0 

161,0 
106,8 

40,5 
46,8 
15,1 
4,4 

61,7 

4,0 
38,7 
19,0 

114,8 

1 481,3 

1 2-14,7 

958,4 
82,4 

173,9 
131,1 

65,5 
44,5 
19,1 
2,0 

61,1 

8,4 
37,1 
15,6 
74,4 

151,7 

135,1 
20,4 
12,9 

-

25,0 
-
4,0 
-
-

4,4 
-
-
-

— 

— 
— 
— 

2,3 
— 
2,4 
— 

1,6 
o,4 

40,4 

151,7 Fark (Artış) 
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Yıllar itibariyle dövizle ödenecek dış borç yükü : 
30 . 9 . 1968 tarihi itibariyle, dövizle ödenmesi gerekli dış borçlarımız için anapara, faiz ve bunların toplamı olarak yapılacak borç: ödeme

lerinin yıllar itibariyle dağılışı (Tablo 17) de ve (Grafik 38) de gösterilmiştir. 

TABLO - 17 

DövMe ödenecek dış borçların yıllar itibariyle yükü 

(Milyon dolar olarak) 
yıllar Anapara Faiz Toplam 

1968 (3 ay) 55,7 18,0 73,7 
1969 115,3 45,8 161,1 
1970 119,8 43,9 163,7 
1971 113,9 41,7 155,6 
1972 85,4 39,9 125,3 
1973 75,9 37,9 113,8 
1974 69,1 35,3 104,4 
1975 69,9 31,1 101,0 
1976 67,7 29,4 97,1 
1977 71,3 29,1 100,4 
1978 - 2014 1 144,4 328,9 1 473,3 

Toplam 1988,4 681,0' 2 669,4 

Not: Yukardaki tabloda görülen borç miktarlaıı anlaşma tutarları olup, faizler kredinin tamamı 
kullanılmış addolunarak hesaplanmıştır. 
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Dış borç ödemelerimiz ve döviz gelirlerimiz : 
1960 - 1968 yılları itibariyle, dövizle tediyesi icabeden borç miktarı, toplam döviz gelirlerimiz, ihracat gelirimiz ve söz konusu borç ödemelerinin 

döviz ve ihracat gelirlerine oranı (Tablo 18) de gösterilmiştir, 

TABLO - 18 

Dış borç ödemelerimiz ve döviz gelirlerimiz 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1063 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Geliı 

(Milyon dolar olarak) 
Borç ' Dış borç 

ödemeleri Döviz geliri/ servisleri/ 
(Anapara + borç ödeme- Dış borç/ İhracat 

Faiz) leri (%) İhracat oranı (•%) 

338 
363 
394 
400 
446 
544 
611 
643 
639 

94 
114 
127 
ır,0 
i 65 
216 
177 
160 
150 

35,9 
31,8 
31.0 
2Ö.6 
27,0 
25,1 
34,5 
40,8 
42,6 

3,0 
3,0 
2,4 
2,5 
-,1 
2,7 
o o 
O , O 

3,4 

33 
33 
41 
40 
46,5 
36 
30,5 
29,7 

Not: Gelir raUnu İhracat (FOB + Görilnmiyen nuler.ıhr Y NATO 
- Enir. 1/3 cnsh olacağı varsuyımı 

Borc ödemeleri An^ra borç ödemeleri + Faiz ööemeleri 
İhracat FOB 
Bora servisi Anapara -|- Faiz 

II - Türk parası ile ödenecek dıs borçla? : ' 
30 Eyîül 1968 itibariyle A. V,. 1)/ HfiUümetm™ verilen Knîkumui ikraz lA.MU (DLF), Marshall Yardan vo tarım uKuVlelori lcredile-in<h-n donatı 

bu bor la r ın miktarı ve borçl.ıı s u p l a r a ^vc clag.hsı (T;,|,M, Î:Î) ve ((Jrai'ik 89) da «östcvilir.î:^-. 
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TABLO - 19 

Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 

(30 . 9 . 1968 durumu) 
(Milyon Trük lirası olarak) 

Borç 
miktan 

1 

Kıülanılmı-
yan kredi 
miktarı 

2 

Borçlulara göre toplam 

a - Devlet bütçesi toplamı 

- Genel bütçe (*) 
b - Bütçe dışı kamu sektörü 

- Devlet Yatırım Bankası 
- İktisadi Devlet Teşekkülleri 

c - Özel sektör toplamı 

- Sınai Kalkınma Bankası 
- Ereğli Demir Çelik Fabrikası 
- Diğerleri 

o JUo,-

1 578,1 

1 578,1 
534,6 

420,5 
114,1 

1 090,6 

399,1 

395,8 

395,8 
0,2 

-
0,2 
3,1 

2,7 
1 065,1 

22,8 

3,1. 
-

Toplam 
3 

1 065,1 
22,8 

Faiz 
tutarı 

4 

3 602,4 

1 973,9 

1 973,9 
534,8 

420,5 
114,3 

1 093,7 

1 828,3 

819,5 

819,5 
265,7 

247,4 
18,3 

743,1 

0,1. 
736,8 

6,2 

(V Tarım kredileri ile ilgili olarak karşılığı hu krediden faydalanan resmî ve özel kurumlardan 
tahsil olunacak meblâğ genel bütçe rakamına dâhildir. 
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Yıllar itibariyle Türk lirası ile ödenecek dış borç yükü : 
Bu kredilere ait anapara ve faiz ödemeleri şeklindeki borç servisinin yıllar itibariyle dağıhsı (Tablo 20) de ve (Grafik 40) ta gösterilmiştir. 

TABLO - 20 

Türk lirası ile ödenecek dış borçların yıllar itibariyle yükü <•) 

(30 . î) . 1968 durumu) 
(M:iyon Tl. o l a a a k ) 

1968 (3 ay) 69,8 114.8 183.fi 
1969 128,0 184,9 • 257,9 
1970 180,0 180,0 2fi(),0 
1971 188,2 124,6 262,8 
1972 '• 145.8 118,8 264.6 
1978 151,5 112,7 264,2 
!974 187.2 i 06,6 243.8 
1975 145,8 101,0 2^6,8 
Î 073 1-!.S,0 95,0 248,0 
1977 18fi.fi 89,7 270,8 
1978-2014 o 227,5 700,7 2 928,2 

Toplam o 602,4 1 828,8 5 480,7 

(V Yular itibariyle, anapara ve faiz ödemeleri ait rakamUrm 1968 malî yüı gereninde ve
rilenlerden farkı oluşu; koruma tarım Haclarına ait (DLF) kredisi itfa ylânmm değişmesinden ilen 
gelmektedir. 

http://183.fi
http://18fi.fi
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III - ic borçlar : 
Devlet; aidolup vâdesi bir yılı aşan iç borçlan 

(Grafik 41) de açıklanmıştır. 

B) 
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ile diğer kamu sektörü taihyillerinin 30 Eylül 1908 tarihi itibariyle durumu (Tablo 21) ve 

TABLO - 21 
İÇ BORÇLAR 

(30 . 9 . 1968 tarihi itibariyle) 
(Milyon Tl. olaralk) 

Faiz tutarı Borç miktarı 

A) Devlet bütçesinee ödenecek 

a) Genel bütçe toplamı 

- ic istikraz tahvilleri 
- İç konsoMasyon tahvilleri 
- Tahkim edilen belediye borçları (091 S. K.) 
- Tasarruf -bonoları 
- Diğerleri 

b) Katana bütçeler 

^ - D e v l e t Su İşleri /tahvilleri 
I )'ı o* OT* hrniTn n îf̂ K 1"(VPII ı^STI İ r rn 71 l iyı 

a) 

b) 

c) 

ıJP'VIpf* ı^fi 1"iT*I*TTI Ti'îin(K*IIQI 

İktisada Devlet Teşekkülleri 

- Ziraat Bankası tahvilleri 
- Emlâk Kredi Bankası tahvilleri 
- Halk Bankası tahvilleri 
Belediyeler (İstanbul Belediyesi) 

15 380,5 

15 372,7 

0 038,5 

6 035,0 

2 034,4 
7 114.2 
1 470.7 
4 01 M0 

133 4 
13 8 

1 113,7 
2 512,4 

390,7 
2 013,4 

M 
2,9 

13,8 
5 223,9 

4 012,3 

538,4 

77,9 
453.9 

6,6 
73,2 

2,9 
3 405,1 

3 149,8 

255,3 

255,3 

Genel toplam (a + b) 20 010,4 9 443,0 
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Grafik - 41 

İÇ BORÇLAR 

(30 .9 . 1968 Tarihleri İtibariyle) 
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Bu tabloda «Borç miktarı» sütunu evvelce çıkarılmış istikraz tahvillerinden ve diğer şekillerdeki borçlanmalardan henüz ödenmemiş olanların 
tutarını; «Faiz tutan» sütnu da bunların itfasına kadar ödenmesi gereken faizin miktarını göstermektedir. 

İç. konsolidasyon tahvilleri 6 . 12 . 1960 ve sırasiyle 154 ve 250 sayılı kanunlar gereğince Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin kısa 
vadeli borçlarının konsolide edilmesi üzerine, Hazine tarafından Devlet Yatırım Bankası (Amortisman ve Kredi Sandığı), Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu (İşçi Sigortaları Kurumu) ve Merkez Bankasına verilmiş tahvillerdir. 

İ 
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Tahkim edilen belediye 'borçları kalemi, 1 - 6 . 7 . 1905 tarih ve 691 »ayılı Kanuna dayanılarak, Hazinece konsolide edilen (belediyeler ve beledi
yelere bağlı müessese ve işlemelerin borçlarının, ilgili komisyonca tesbit olunmuş kesin miktarını göstermektedir. 

«Diğerleri» başlığı altındaki borçlar daha önce dış borçlar mahiyatinde iken ihalen Devlet Ya tmm Bankasında 'toplanmış Ibulunan 1 935 Türk 
borcu tahvilleri i k kambiyo zararlarım karalamak üzere 18 . 8 . 1960 tarih ve 65 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına verilen tahvillerin 
tutarını göstermektedir. 

Devlet Su İşleri tahvilleri Kuruluş Kanunumun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kalemi, T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Halk Bankası tevi l ler inin toplamını 

göstermektedir. 

30 . 9 . 1967 - 30 . 9 . 1968 tarihleri » a r i y l e iç taçlar : 
İç 'borçlar anılan tarihler itibariyle, mukayeseli olarak, (Tablo 22) ve (Grafik 42) de gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere 

bir yıl öncesine nazaran borç toplamı, muhtelif kalemlerde meydana ıgelcn 2 722,4 milyon Tl. tuiimndaki artış ve 282,1 milyon tutarındaki eksi
lişlerin sonucu olarak 2 440,3 milyon Tl. lık bir yükseliş kaydetmiştir. 
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TABLO - 22 

30 . 9 . 1967 - 30 . 9 . 1968 tarihlerindeki iç boraların mukayesesi 

A) 

B: 

Devlet bütçesince ödenecekler 

a) Genel (bütçe toplamı 

30.9 .1967 
Borç 

.miktarı 

~ 14 476,0 

~ 14 460,6 

30 .9 .1968 
Borç 

miktarı 

15 386;5 

15 372,7 

- 1c istikraz tahvilleri 
- İç konsomasyon tahvilleri 
- Tahkim edilen belediye borçları 

(691 sayılı Kanım) 
- Tasarruf bonoları 
- Diğerleri 
Katara bütçeler 

1 661,9 
7 162,6 

1 663,4 
3 831,8 

140,9 
15,4 

2 034,4 
7 114,2 

1 476,7 
4 614,0 

133,4 
13,8 b) 

- Dcvi* Su isleri tahvilleri 
Diğer kamu sektörü isltkrazları 

a) Devlet Yartanım Bankası 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
c) Belediyeler 

Genel toplam (A + B) 
2 722,4 Artışlar 

282,1 Eksilişler 
2 440,3 Fark .(AKtıs) 

15,4 
3 694,1 

3 044,6 
570,2 

79,3 

13,8 
5 223,9 

4 612,3 
538,4 

73,2 

18 170,1 20 -610,4 

Arltış 

372,5 

782,2 

1 567,7 

2 440,3 

Eksiliş 

48,4 

186,7 

7,5 

1,6 

31,8 
6,1 
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Yular i t i c iy l e iç borç yükü : 
Devle* 'bütçesinden ödenecek iç borçlarımızın önümüzdeki yıllara ait anapara ve faiz ödemeleri şeklinde borç servislerinin tutarı 30 Eylül 

1968 tarihinden yıl sonuna kadar ödenmesi gerekenlerle birlikte (Tablo 23) ve (Grafik 43) te gösterilmiştir. 
1971 yılından itibaren iç borç ödemelerinde görülen artış, tasarruf bonoları anapara ödemelerinin bu yıl başlamasından, 1973 yılında başlıyan 

artış da yukardaki sebebe ek olarak 347 sayılı Kanımla ödenmesi geriye bırakılan Hazinenin Merkez Bankasına olan borçlarının ödeme başlangı
cının bu yıla rastlamasından ileri gelmektedir. 

TABLO - 23 

iş borçların yıllar itibariyle yükü (*) 

(30 . 9 . 1968 durumu) 
(Milyon Tl. olarak) 

Ydlar Anapara Faiz Toplam 

1Î)68 94,2 61,9 156,1 
1969 336,9 528,0 846,9 
1970 339,3 514,6 853,9 
1971 566,6 499,7 1 066,3 
1972 764,8 470,3 1 235,, 
1973 875,5 516,0 1 391,5 
1974 858,0 '415,3 1 273,3 ' 
1975 927.8 370,9 1 298,7 
1970 1 028,9 321,8 1 350,7 
1977 1 182,0 266,2 1 448,2 
1978 - 2014 8 412,5 2 073,8 10 486,3 

Toplam 15 386,5 6 038,5 21 425,0 

(V Yular itibariyle anapara borç ödemelerinin 1968 gerekçesinde verümis rakamlara nazaran farkıı olum; başlıca, 1967 yılı kalkınma istikrazı 
ile sağlanan meblâğın ödemede dikkat nazarına alınmasından üeri gelmektedir: Faiz ödemeleri ile ügüi miktarlardaki değişlik, mezkûr sebebe inzi-
mamen tasarruf bonosu faiz tutarlarının artmasından doğmuştur. " 
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Milyon T.l. 
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Grafik - 4i 

t İÇ BORÇLARIN YILLAR İTİBARİYLE. YÜKÜ 
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BÖLÜM - VI 
I - MALÎ YÖNETİM : 

A) Maliye Bakanlığının yeniden düzenleme çalışmaları : 
Maliye (Bakanlığının değişen ve yoğunlaşan iktisadi Cişmenin gereklerini daha iyi bir şekilde yerine getirecek tarzda ve ekonomik kal

kınmayı kolaylaştırıcı ve en yüksek seviyede geliştirici etkiler yapabilmek bakımından daha yeterli bir bünyeye kavuşturulması için bütünüyle 
yeniden düzenlenmesi etütlerine girişilmiş bulunmaktadır. 

19C8 yılı içinde Maliye Bakanlığının Merkez Kurulusunun incelenmesi isi tamamlanmış ve bu suretle ortaya çıkan envanterden yararlanıla
rak, yeni bir teşkilât kanunu tasarısının hazırlanmasına * başlanmıştır. 1969'yılında bu tasarı ile ilgili olarak ek'çalışmalar, tüzükler, yönetme
likler ve ilgili diğer hazırlıklar yapılacaktır. 

B) Hizmet Ici eğitim çalışmaları : 
1968 yılında yönetmeliği" tanzim olunan ve yıl sonuna kadar kuruluş hazırlıkları tamamlanacak olan (Maliye "Bakanlığı, Maliye ve İktisat 

Enstitüsü) 1969 yılından itibaren faaliyete geçecektir. 
Maliye ve İktisat Enstitüsü şimdilik Bakanlığa intisabedon Üniversite ve yüksek okul mezunlarına bir oriyantasyon eğitimi ile, yüksek kade

melerdeki sorumlu memurlara yüksek düzeyde teori ve uygulama konularında meslekle ilgili eğitim yapacaktır 

C) Gelirlerle ilgili tedbirler: 

1. Vergi politikamız: 
Vergi politikamızın ekonomik, sosyal ve psikdojik ve teşvikle ilgili temel ilkeleri, beş yıllık kalkınma plânlarının ve bunlarla ilgili yıllık 

programlarm anafonksiyoıılarından ha'reketle tesbit olunmaktadır. Yalnız tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyacak bir ekonomik 
ortam varatmak veya yalnız ekonominin gelişmesi için gerekli global bedellen tâyin etmek gibi tek'yönlü bir tercih terviç edilmemekte; böyle bir 
tercihi; vergi politikamıza temel teşkil etmesinin son derece sakıncalı ve tehlikeli olduğuna inanılmaktadır. Vergi politikamız, tüketim ve yatırım
larla ilgili hedeflerin gerçekçi bir dengede birleşmesinde yardımcı olacak bir çerçeve içerisinde h a z ı r l a n m a k t a ^ Bu çerçeveye giren ve uygulan
masına önem ve öncelik verilecek olan vergi politikası ile ilgili unsurlar aşağıda'gösterilmiştir. 

a) Ekonomimizi dinamik ve dengeli bir tüketim temeline dayandırmak; böviece sıhhatle bir gelişme gösteren talep bünvesi yaratmak. 
b) İkinci Jîeş Yıllık Plân devresi iein öngörülmüş bulunan harcama hedeflerinin gerektirdiği kaynakları temine matuf gelir projeksiyonları yap

mak ve vergi politikasını bu limitler ^ üzerinde düzenlemek. 
c) Vergi tedbirleri ile ekonomik gelişmeyi teşvik edici bir ortam yaratmak ve bu suretle iş hayatında genislemevi, gelirlerin artmasını, issiz

lik oranının düşmesini sağlamak. 
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d) Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimiz dikkate alınarak, vergi sistemini yine bu topluluk içinde yer alan ülkelerin vergi sis
temlerine yaklaştırmak. 

e) Uluslararası vergi mükerrerliğini önlemek, Türkiye'ye yabancı sermaye akımını kuvvetlendirmek, yurt dışındaki işçilere vergi avantaj
ları sağlamak amaçlariyle ikili vergi anlaşmaları yapmak. 

2. Vergi idaresi: 
Disiplinli olduğu kadar teşvikçi karakterde bir vergileme bünyesi yaratabilmenin önemli şartlarmdan biri güdü bir vergi yönetimi kurmaktır. 

Memleketimizde ekonomik, sosyal ve malî şartlardaki gelişmelerin doğurduğu yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bu konuda yapılmış olan 
çalışmaları şu şekilde özetliyebiliriz. 

a) Vergi idaresini yeniden düzenleme : 
Değişen iktisadi şartlara uygun x,c -ı ayarlamalarını süratle yapma imkânı verecek seyya'ıyette bir vergi politikası uygulanabilmesi ancak 

gelir idaresinin yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. Diğer taraCtarı, gelirlerin hakkaniyeti; ve kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını 
sağhyacak surette toplanması vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasında iyi bir anlayış ve 'işbirliğine dayanan ikna metotlarının büyük ölçüde 
kullanılması ile mümkün olabilir. Bu ise, vergi personelinin nicelik ve nitelik yönüyle 'yakından ilgili olduğundan, vergi idaresinin yeniden5 dü
zenlenmesi zorunlu bir hal almaktadır. 

'Bu hususlar gö:z Önünde bulundurulmak suretiyle yapılan çalışmalar sonunda düzenlenmiş olan vergi idaresi reformu ile ilgili kanun tasarısı 
kısa zamanda T. B. M. Meclisine sevk edilecektir. 

b) Vergi Mahkemeleri kanun tasarısı : 
Vergi idaresinin yeniden düzenlenmesine paralel olarak malî yargı sistemini de yeni esaslara bağlıyacak ve günün ihtiyaçlarını anayasanın 

icaplarını karşılıyacak bir şekilde yeni bir düzene kavuşturmak da zorunluluk arz etmektedir-. Maliye Bakanlığında bu amaçla yapılan çalışmalar 
sonucunda hazırlanan ve malî yargı sistemimizi tamamen yeni esaslara bağlıyan Vergi Mahkemeleri kanun tasarısı kısa zamanda T. B. M. Meclisine 
sunulacaktır. 

c) iSerbest Hesap uzmanlığı kanun tasarısı : 
•Gerek mükelleflere ve gerekse idareye yardımcı olmak, vergi kanunlarının daha etkili uygulanmasını sağlamak, sermaye piyasasının kuruluş ve 

gelişmesi için gerekli şart lan yaratmak amaciyle hazırlanmış bulunan «Serbest Hesap uzmanlığı kanun tasarısı» T. B. M. Meclisindedir. 

D) Harcamalarla ilgili tedbirler: 

1. Harcama politikam: 
Kalkınma plânımızın tesbit ettiği esaslara göre dengeli bir sistem içinde gelişmekte olan ekonomimizde Devlet harcamalarının önemli etkileri 

malûmdur. Genel ve katma bütçelerle yapılması öngörülen harcamalara ilişkin politikanın esasları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Plânlı jbir ekonomide kamu harcamalarının kalşmma plânında ve yıllık programlarda belirtilen ilkelere göre yapılması gerekir, Bu 
bakımdan genel ve katma bütçelerde yapılması öngörülen harcamaları plân ilkelerine göre tercih ve tesbit ve hizmet önceliklerini buna göre 
tâyin etmek harcama politikamızın birinci prensibini teşkil etmektedir. 
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b) Genel ve katma bütçelerde öngörülen harcamaları kalkınma plânı ile yılık programlarda tesbit edilen makro denge içindeki hedeflere 
uygun olarak gerçekleştirmek, üzerinde önemle durulan diğer bir konudur. 

Bütçe, kalkınma plânının ve yıllık programların en kuvvetli bir aracıdır. Bu bakımdan plânlı ve yıllık programlarda tesbit edilen genel mar-
ko dengeyi korumak ve gerçekleştirmek için harcamaları bu hedeflere göre yürütmek hususunda bütün terbirler alınmaktadır. 

c) Ekonomik gelişmemizin tahakkukunun büyük ölçüde kaynakların yatırım harcamalarına ayrılmasına bağlı olduğu açık bir gerçektir. 
Millî kaynakların imkân ölçüsünde fazla miktarda yatırımlara ayrılmasını sağlamak harcama politikamızın diğer önemli bir prensibini teşkil 

etmektedir. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde cari giderler, yıllık programlarda tespit edilen artış oranlarını geçmiş ve bu da yatırım harcama

ları aleyhin.de olmuştur. 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk iki yılımla ise, bütçe politikamıza ilişkin tedbirler sayesinde bu durum değişmiş ve 1968 yılında cari harca-

malardaki artış oranı, plânda ortalama artış oranı olarak tesbit edilen % 8,5 un altına düşmüştür. Cari harcamaları ekonomik ve sosyal «.artların 
verdiği imkânlar ölçüsünde düşük tutmak suretiyle yatırımlarımızı artırmak hususundaki temci prensibe bundan sonra da devam edilecekti; 

d): İkinci Beş Yıllık Plân devresinde cari ıhareamalar içinde normal carilerle; sağlık, eğitim ve tarım hizmetleri gibi ekonomik .«reliame ile doğ
rudan doğruya ilgili bulunan cari giderler arasında ûir ayının yapılmış ve ikinci grupa dâhil hizmetlere daha yüksek oranda büyüme hrzı kabul edil
miştir. 

Nitekim İkinci 5 Yıllık Plânda cari giderleri için ortalama, % 8,5 loranında bir artış kabul edildiği halde, gelişme carileri olarak nitelendirilen 
tarım hizmetleri için % 15, millî eğitim ve sağlık hizmetleri için % 13 oranında bir artış öngörül nüfiür. 

Cari giderler içinde ekonomik gelişmemizi h ı^ .Kİ^ .uak amacı ile yapılan *bu tefrikle fceraiber harcama politikamızda memleketimizin ic ve dış 
emniyeti ile ilgili hizmetlere önemli bir yer verilmektedir. 

e) Genel ve -katma bütçelerle yapılması öngörülen harcamaların memleketin ekonomik şartlariyle ödemeler demgesi, döviz durumu ve Hazinenin 
ödeme imkânlarına göre ayanlanması da üzerinde önemle durulan konulardan biridir. 

2. Bütçe reformu : 
Bilindiği gibi genel ve katma bütçeler, gerek hazırlama şekli gerekse uygulama bakımından, kalkınma plânlarında belirtilen amaçların mercek-

deşmesinde çok önemli 'bir role sahiptir. 
^ Genel ve katma bütçelerin bu fonksiyonu iyi yapabilmeleri için : 
1 a) Bütçelerin kalkınma plânının temel ilkelerine uygun olarak hazırlanması, 

b) Kaynakların çeşitli hizmetler arasında bu temel ilkeler içinde tesbit edilen önceliklere göre dağıflması, 
e) Hizmetlerle ödenekler arasında doğru Ur .maliyet ilişkisinin kurulması ve bu suretle mevcut kaynakların en tasarruflu (bir şekilde kullanıl

ması gerekir. 
Plânlı kalkınma çabalarına uygun iyi bir bütçe sisteminin nitelikleri dikkate alındığı takdirde, bugünkü bütçe sistemimizin özelliklerini aşağı

daki şekilde belirtmek mümkündür. 

http://aleyhin.de
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a) Halen uygulamakta olduğumuz bütçe sisteminde ve hu sistemin tekniklerine göre kamu hizmetleri belirli programlara bağlanmadığa için 
hizmetler arasında tedahülleri önlemek mümkün olamadığı gibi, hizmetleri plân ilkelerime göre değerlendirmek ve öncelikleri bu ilkeler irin tes
bit etmek de son derece müşküldür. Oysa, plânlı ekonomide, kaynakları plân ilkeleri irinde tâyin edilen önceliklere üöre kullanmak gerekir 

b) Bugünkü bütçe sistemimizin noksan taraflarından biri de, hizmetle hu hizmetlerdin ayrılan ödenekler arasında doğru bir maliyet ilişkisinin 
kurulmasını sağlıyan tekniklerden ımahrum 'olmasıdır. Halbuki hizmetlerle, bu hizmetleriçin ayrılan ödenekler arasında iyi bir maliyet ilişkisinin 
kurulması, sağlam ve etkili bir bütçenin temel unsurlarından biridir. 

Hizmetlerle ödenekler arasında doğru bir maliyet ilişkisinin kurulamaması genellikle, 
aa> Hizmetler için lüzumundan fazla kaynak ayırmak ve bu suretle imkânların israfına yol açmak, 

bb) Noksan ödenek talep etmek veya ilgili hizmet için yeter ödenek .ayırmamak suretiyle yıl içinde aktarma ve ek ödenek işlemlerine sebebol-
mak veya gelecek bütçeyi etkiliyeeek derecede b.>rc devretmek, 
gibi sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu durum, plân ve yıllık programların uygu'anmasunla çeşitli mahzurlar ortaya çıkarmaktadır. 
e) Bütçe, kalkınma planıyla yıllık program!arın en önemli yürütme aracı .olduğuna göre, b ü f e vasıtasiyle plân ve program u y g u l a m a c ı izli-

yebilmek önemli bir konudur. 

Bugünkü bütçe sistemimizin teknikleriyle genel olarak plân ve program uygulamasını izliyonil mek mümkün o l m a d a gibi, hizmetlerin fizikî so
nuçlanılın denetimi de sağlanamamaktadır. 

Bu mahzurları gidermek suretiyle Türk Kamu Yönetimini daha etkili bir hale kavuşturmak amaciyle, bütçe sistemimizi tüm olarak değiştirmek 
ve bütçelerimizi program-bütçe sistem ve tekniklerine göve hazırlamak için Maliye Bakanlığında gereken çaılişmalara başlanmıştır. 

Türk bütçe sistemim geliştirme çallamaları (beş yıllık bir proje içinde de 'alınmış ve 1972 yılı hedef olarak kabul edilmiştir. Su kadar ki, cayma
lar ve araştırmalar bütçe sistemimizdeki değişikliğin 1972 yılından daha önce gerçekleşmesini sağhyacak şekilde yürütülmektedir. 

Program-bütçe çalışmalarına ilk defa 1968 yılında başlanılmış olup bu yıl içinde 1969 yılı için model olmak üzere Millî Eğitim, Tarım, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlıkılariyle Maliye Bakanlığının bütçesi ele alınmıştır. 
~ B u cdörtBakanhk için bugünkü sistemimize göre bütçeler yanında, p r o g r a m a nitç e tekniklerine gö>. model büfe ler hazırlanmışta P rovam bük 
cc tekniklerine göre model bütçeler hazırlamak için yapılan çalınmalar 1969 yılı itinde diğer 'bakanlıklara da teşmil edilecektir; 
' Bu suretle genel ve katma bütçelerimiz için kademe program-bütçe tekniklerine göre modeller hazırlanarak bütçe »istemimizde düşünülen sis
tem değişikliği tamamen geliştirilmiş .olacaktır. 

3. Bütçe idaresinin yeniden düzenlenmesi : 
Türk bütçesinde sistem değişikliği ve program^bütçe tekniklerinin uygulanması, bütçe idaresinin kısa zamanda yeniden .düzenlenmesini gerek

tirmektedir. 
Plâna dayanan ekonomik gelişmemizde kamu harcamalarmm önemi, miktar ve nitelikleri itibariyle gün geçtikçe artmaktadır. Kamu harcama

larım disiplin altına alan bütçelerimizi, kalkınma plânının kuvvetli hir aracı olarak kullanmak ve program-bütce tekniklerini uygulamak iyi yetiş
tirilmiş geniş bir uzman kadrosu ile birlikte manajmaıı, programlama ve raporlama gibi aletlerin kullanılmasına lüzum göstermektedir. 

http://va.sitasiy.l
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İhtiyaç duyulan uzman kadronun yet iş t i r i lmene fiilen başlanılmış bulunulmaktadır. Bununla 'beraber, bütçe idaremizi-yeni nıetodlara ve teknik
lere göre yeniden düzenlemek amaciyle Maliye Bakanlığının tümüyle ilgili ^organizasyon çalışmaları çerçevesi içinde yapılmakta olan araştırma
lar ileri bir safihaya ulaşmış bulunmaktadır. 

E) Hazine politikası : 
Hazine birliği, malî idare sistemimizin en önemli ilkelerimden biridir. Oysa, bugünkü duramun incelenmesinde söz konusu prensipten bâzı ayrıl

maların belirdiği ve bu ayrılmaların zamanla çoğaldığı görülmektedir. Plânlı kalkınmada ise millî ekonomideki kaynakların en iyi şekilde kullanı
labilmeleri bu yönde dağılmaların önlenmesine -bağlıdır. Bu nedenle Hazine Birliği ilkesine ilişkin problemler öncelikle ve geniş 'bir şekilde incele
me konusu yapılmaktadır. 

Malî idarenin önemli konularından biri de Hazinenin likidite problemidir. Hazinenin likidite ihtiyacım karşılıyacak tedbirlerin sağlanması ama
cı ile kısa ve uzun vadeli geniş çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan birinci plânda Hazine, ikinci plânda kamu harcamalarının iktisadi kon-
jon-ktüre uygun hale getirilmesi de Hazine po l i t i kamın temel ilkelerinden birini teşkil etmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızın konjonktür, 
millî muhasa'be ve fonlar akımı konularındaki gelişmelere paralel olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

F) Devlet Muhasebesi : 
Devlet muhasebe sisteminin beş yıllık plânlar ve bunlara bağlı programlarla gelişen faaliyetleri kapsıyacak şekilde geliştirilmesi ve bir millî 

muhasebe sistemi içinde kurulmam zonın.luluk arz etmektedir. Bu zorunluluk, kamu sektörünün faaliyetlerini programlarla daha .etken bir şekilde 
yürütmeyi sağlamak amacını-ilden p rog ram-bü t ,o .-alışmaları doiayısivle daha açık olarak ortaya çıkmıştır. 

Bir millî muhasehe düzeninin kurulmasının, p v-.ramla. :ıı gerçeklesiirilmesi izlenmesi ve denetiminde ana unsur olacağı göz önünde tutularak 
ve nrogram-bütce çalışmalarına paralel bir şekilde e r e k l i a r a ş t ı r m a k incelemelere başlanılmışta-. Bu araştırma ve incelemelerde kamu idaresi-
nin^mhasebe ile "ilgili servislerinin, bütçe uygulamasına ait pütün işlemleri izliyebileeek siklide yeniden düzenlenmesi esas alınmıştır. 

G) Devlet malları:. 

1. Devlet mallanılın envanteri ve yönetimi : 
Halen Hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmaz malların bir kısmı kamu hizmeti gören dairelere tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Kamu hizmetine tahsisii binalar 8 175 aded ve 1958 yılı rayicine göre 3 milyar 476 milyon T l , ve arazi 22 622 parçada 2 889 482 dönüm ve ke

za 1958 yılı rayicine göre 1 milyar 401 milyon T l , değerindedir. 
Hazinenin özel mülkiyetinde .olan taşınmaz malların büyük kısmı ise 4 753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri gereğime köylü

ye dağıtılacak arazi ile kiraya verilmek suretiyle yönetilen taşınmaz mallardır. 
Bu durumdaki taşınmaz mallar 374 445 parça, 14 352 000 dönüm miktarında -olup bunların vergi değeri 112,5 milyon TL. m bulmaktadır Söz 

konusu taşınmaz malların kiraya verilmek suretivle sağlanan hâsılat ortalama olarak 10 milyon TL. dır. 
Bunların yanı sıra 1 867 bina memur konutu'olarak kullanılmaktadır. 
Diğer taraftan Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 102 aded balık avlak yeri bulunmaktadır. 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunup kamu hizmetlerinde kullanılmıyan taşınmaz mallarla başlı başma dağıtılması mümkün gönülmiyen kültür 

toprakları (Köy İşleri Bakanlığı ile mutabık kalınarak) satılmak suretiyle tasfiye edilmektedir. 
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2. Millerin yönetim ve denetimi : 
Halkın faydalanması için açık bırakılmam gereken sahillerimizin kumluk alanlarının yönetim ve denetimi Maliye Bakanlığı tarafından yapılmak

tadır. 
Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup özel mülkiyet konusu değildir. Kumluk sahanın arkasında bulunan Hazineye ait arazi ta

katiyle özel mülkiyete konu teşkil eder. Bu gibi yerler evvelce 6086 sayılı Turizm endüstrisini teşvik Kanununa göre turizm belgesi ibraz eden
lere satılırken Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1964 yılı programında kabul edilen esasa uyularak satış yolu terk edilmiş ve irtifak hakkı 
tesisi suretiyle işlem yapılması esası kabul edilmiştir. Bununla beraber belediyelere, sermayesin «İmi yansının fazlası Devlete ait'teşebbüslerle kat
ma bütçeli idarelere turistik tesis kurmak amaciyle ve belirli şartlarla satış yapılmaya devanı edilmektedir. Diğer taraftan sahillerdeki arsaların 
Hazine elinde muhafaza edilmesini sağlamak amaciyle 775 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak 1968 yılı içinde Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkartılan kararname ile sahillerin fizikî plânlaması Turizm Bakanlığı tarafından yapılana kadar mülkiyetinin kişilere devri önlenmiş bulunmak
tadır. 

3. Memur -konutları : 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına göre Devlet memurlarının konut ihtiyacı zanum zaman önemle ele .ılınmış bir sorundur. 
Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, memurlarla subay ve astsubayların kiralık 

konut ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak bâzı esaslar öngörülmüş bulunmaktadır. 
Bu esaslara göre, Devlet memurlarının kiralık konut ihtiyacının Hizum ve zaruret görülen vorlerde İmar ve iskân Bakanlığınca tesbit edilecek 

ve Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, 'genel ve katma bütçelere her yıl konacak ödeneklerle karşılanması gerekmektedir. 
Devlet memurlarının mülk konutu için sosyal ipotek kredisi ile subay ve astsubayların mülk konutu için ipotek kredisinin (bunların da iştiraki 

suretiyle) emekli aylıklarım ödemekle görevli kurum tarafından tesis edilecek fondan karşılanması gerekmekte, keza bu hususun da özel kanunlarla 
düzenlenmesi lâzımgelmektedir. 

4. Hedefler : ^ 
Devlet malları ile ilgili yapılan ve tasarlanan çalışmalar aşağıda gösterilmiştir : 
a) Hazine ile ilişikli taşınmaz malların belirtme ve Hazine adına tapuya tescil işlemlerine hız verilecektir. 
b) Hazinenin özel mülkiyetinde olup kiraya verilmek suretiyle elde edilen hasılat azdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarını da dikkate al

mak suretiyle taşınmaz mallardan elde edilen kira gelirlerinin artırılması için tedbirler alınacaktır. 
c) Memur konutları sorunu, Devlet Memurları Kanunu ile Askerî Personel Kanununun öngörüldüğü esaslar içerisinde genel bir politikaya 

bağlanacaktır. Söz konusu kanunlarda öngörülen özel kanunların hazırlık çalışmalarına süratle başlanacaktır. 
d) Halen Devlet mallarına ilişkin sorunlar, çeşitli bakanlıklar ve idareler tarafından yürütül m ektedir. Bu durum uygulamada çeşitli nedenlerle 

bir koordinasyon lüzumu ortaya çıkarmakta ve bâzı mahzurlar doğurmaktadır. Bu mahzurları ortadan kaldırmak amaciyle ilgili idareler arasın
da yapılacak " işbirliği ve koordinasyon çalışmaları ile, Devlet mallarına ilişkin .sorunlar geniş bir «Millî emlâk politikası» içinde bir düzene bağla
nacaktır. 

H) Genel idarede malî denetim : 
Yukarda da belirtildiği gibi kamu yönetiminin etkenliğini artırıcı tedbirler, genel ve katma bütçeler üzerinde önemli derecede etkili olurlar. 
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Malî denetim fonksiyonu ise, .kamu yönetiminin etkenliğini artıran belli başlı faktörlerden biridir. Özellikle, Türk kanın yönetiminde çeşitli ne
denlerle, malî denetim organları, söz konusu etkenliği sağlıyacak bir bünyeye sahiptirler. Memleketimizde malî denetim esas itibariyle Maliye 
Bakanlığına bağlı çeşitli kademelerdeki denetim organları tarafından yürütülmektedir. Malî denetim organlarının görev ve yetkileri, bir bütün 
olarak ele alındığı takdirde, genel idarenin tümünü kapsadığı gibi, bankaların denetimi ve vergi incelemeleri ile genel idarenin dışında ekonomik 
hayatın çeşitli alanlarına da yayılmaktadır. Bu bakımdan malî denetim fonksiyonu yürüten organların çalışmaları üzerinde önemle durmak ge
rekmektedir. 

Malî denetim fonksiyonunun etkenliğine ilişkin sorunlar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Malî denetimin belirli alanlara hasredilmesi, bu fonksiyonun etkenliğini azaltmaktadır. Bu bakımdan malî denetim fonksiyonunu, memleke

tin gelişen ekonomik ve malî şartlarına göre ve bir program anlayışı içinde tüm kamu yönetimine teşmil etmek lâzımdır. 
2. Malî denetim organları .arasında koordinasyon noksanlığı söz konusu fonksiyonun etkenlik derecesini azaltmaktadır. Çeşitli kademelerdeki or

ganlar arasında kısmen uzun vadeli bir plân içinde ve iyi tesbit edilmiş hedeflere göre koordinasyon sağlanması ve bu surette organların görevleri 
arasında fonksiyon ve mekân itibariyle tedahüllerin önlenmesi gerekmektedir. 

3. Malî denetim, esas itibariyle şeklî ve hukukî anlamda kabul edilmekte ve bu anlayışa göre yürütülmektedir. Oysa, memleketimizin gelişen 
ekonomik ve malî şartları içinde malî denetimin şeklî ve hukukî denetiminin üstünde ekonomik bîr muhtevaya.da kavuşturulması gerdkir. Bu
numla birlikte denetimin, önleyici ve münferit olayları izlemekten ziyade sistemleri düzeltmek amacını güden bir anlayışla yürütülmesinde 
de bir zaruret vardır. 

4. Malî denetim fonksiyonunun etkenliğini artırmak kin, denetim organlarının çalışmaları sonuçlarının bir aistem içinde ve tiyi değerlendi
rilmesi gerekir. 

Kamu yönetiminim gerçekten değerli bir bölümünü teşkil eden malî denetim organlarının fonksiyonlarını daha etkili bir şekilde yürütebil
me'leri bu organların çalışma metotlaniyle ilgili sorunların çözümüne bağlı bulunmaktadır. 

Bütün bu sebepleri göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı bir taraftan uygulamada görülen çeşitli ndksanlMarı ve diğer taraftan 
bütçe sistemimize program - bütçe tekniklerinin getirilmesi ile ilgili araştırmaları da dikkate almak suretiyle malî denetim organlarının ça
lışma sistem ve metotlarının yeniden düzenlenmesi üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 

I I - KAMU KURULUŞLARINDA DÜZENLEME FAALİYETLERİ : 

I - G e n e l b i l g i : 
Kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşların süratli, kaliteli ve tasarrufu temin edici bir idarî düzene kavuşturulması ve böyle bir düzen 

idinde idarenin 'geliştirilmesi ve bu gelişmenin devamlı olması zorunluluktur. İdareyi geliştirmek için çalışmalar her devirde mevcudolmuş, 
her kuruluş bunu uygulayabilmek için çiaba göstermiş, ancak bunlar süreîkli olamamış ve sorunlar ortaya ç ı k t ı c a bu sorunların çözümlene
bilmesi için yapılan çalışmalarla yetinilmiştir. 

Kamu yönetimindeki yeniden düzenleme fe aliyetlerinîn program - bütçe ile olan çok yakm ilişkisini de gözden uzak bulundurmamak ge
rekmektedir. Zira yeniden düzenleme çalışmalarının ortaya koyacağı olumlu sonuçlar program - bütçe ülkelerinin uygulanmasında temel fak
tör rolünü oynıyacaktır. Yeniden düzenlemeden amaç, kamu kuruluşlarının fonksiyonlarına göre 'rasyonel bir teşkilâtlanmaya ulaşmak 
olacağından, böyle bir teşkilâtta her bir ünite belirli bir fonksiyonun icraaiyle görevlendirilecek, dolayısiyle belirli hizmet ve çalışma 
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programlan kesin sınırlarla tâyin edilmiş üniteler tarafından hazırlanarak uygulanmasına geçilecektir. Bu suretle program bütçeleri ha-
zırlıyacak olan hizmet birimleri de kendiliğinden ortaya çıkmış bulunacaktır . Bundan başka yeniden düzenleme çalışmalarında kurula
cak Bzmet birimlerinin çeşitli unsurlarından meydana gelecek hizmet maliyetlerinin daha kuruluş anında hesaplanması ve böylece 
işin başlangıcında teşkilâtlanma ile bütçe gereklerinin bir arada mütalâa edilmesi bu tür çaymalar ın sadece kamu yönetim ilkelerini de
ğil, aynı' zamanda ekonomik ve malî yönlerini de hesaba katmak sonucunu doğurmuş olacaktır. 

Bilindiği gibi, idarede yeniden düzenleme sorunu Birinci BeİŞ Yıllık Plân dönemimle ele alınmış ve İkinci Bes Yıllık Kalkınma Plânında da bu 
çalışmalara geniş yer verilmiştir Zira Birinci Beş Yıllık Plânda da belirtildiği üzere plân uygulamasında başarı .ağlamak için uygulama aracı olan 
kamu yönetiminin rasyonel şekilde çalışır hale getirilmesi gereklidir. 

II - Kamu kuruluşlarında yapılan düzenleme çalışmaları : 
Yukarıda açıklanan yeniden düzenleme ilkele;i "ve 'kuruluşlara yön gösterecek araştırmalardan yararlanarak çeşitli kamu kuruluşlarında 

yapılan çalışmalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) BAKANLIKLAR : 

1. Tarım Bakanlığı : 
- 1962 yılında O ve M birimi (kurulmuştur. 
- Bakanlık teşkilât şeması düzenlenmiştir. 
- Tarım Reformu kanun tasarısı çalışmalan devam etmektedir. 
- Çeşitli teknik hfemet alanlarında değişik kademe elemanlarının görev, yetki ve sorunlul ırkların ı ve is ilişkilerinin tesbiti konusunda 

araştırmalar devam etmektedir. 
- Anahizmetler üzerinde iş akımları da göz önünde bulundurularak, iş basiti eştiril m e çalışmalarına başlanılmıştır. 
- Hizmetçi eğitim programları yürütülmektedir. 

2. İçişleri Bakanlığı : 
- İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra t e ş k i n i ile mahallî idareleri üzerinde görev, yetki ve sorumlulukların dağılışı, 
- Sorumlu personel, teşkilât yapıları ve teşkilâtın işleyişi, 
İçişleri Bakanlığı ile ilgili diğer kuruluşlarin İçi,sleri Bakanlığı ile ilişkileri, 
- A r a l a r ı n d a k i görev karışımları ve koordinasyon sorunları, konularında araştırma yapılmaktadır. 

3. Bayındırlık Bakanlığı : 
- 196(5 ydında O ve M birimi kurulmuştur. 
- İş değerlendirilmesi plânı hazırlanmıştır. 
- özlük isleri Müdürlüğünde, Malzeme Müdürlüğünde ve Yapı ve İmar Reisliğinde reorganizasyon çalışmalarına başlanmıştır. 
- Hizmet * maliyetleri muhasebe yönetmeliği hazırlanmıştır. 
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4. Millî Eğitim Bakanlığı : 
- 1966 yılında O ve M birimi kurulmuştur. 
- Dosya ve evrak sistemi, yazışmaların basitleştirilmesi üzerine çalışılmıştır. 
- özlük isleni Genel Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü, Ankana Millî Eğitim Müdürlüğü ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğünde yeniden düzen

leme çalışmaları başlamıştır. 
5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
- 1965 yılında O ve M birimi kurulmuştur. 
- Evrak, dosyalama ve yazışma hizmetlerinin düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 
- Bakanlık merkez teşkilâtı şeması hazırlanmıştır. 
- Büro yerleştirmesi etüdü yapılmıştır. 

6. İmar ve İskân Bakanlığı : 
- Bayındır ı* hizmet teşkilâtını yeniden düzenleme projesi, Mayıs 1968 tarihinde kurulmuştur. 
- Projeye katılan elemanlar için O ve Me kursu tertiplenmiştir. 
- Araştırma rehberi, fonksiyonlara ilişkin ö n İnceleme Raporu ve talimatlarla, araştırmalarla izlenecek yol ve usuiıer belirtilmiştir. 
- Periyodik toplantılar yapılmış ve a r a ş t ı r m a l a r l a proje yöneticileri arasında bilgi ve belge alış verişi sağlanmıştır. 
- G ö r e v l e r i tesbit edilen araştırma ekipleri faaliyete geçmişlerdir. 

7. Ticaret Bakanlığı : 
- O ve M birimi 1968 yılında Ic Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı olarak .kurulmuştur. 
- Yüksek ve orta kademe yönetici semineri yapılmıştır. 
- Arşiv ve dosya işlerinin yeniden düzenlenmesine girişilmiştir. 
8. Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
- 1964 yılında O ve M birimi kurulmuştur. 
- Yüksek ve orta kademe âmirleri için seminerler düzenlenmiştir. 
- Teşkilât kılavuzu hazırlanmıştır. 
- Evrak ve dosya işlemleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. 

9. Dışişleri Bakanlığı : 
- Bu Bakanlığın reorganizasyonu ile ilgili tasarı taslağı bakanlıkların (mütalâası alındıktan sonra T. B. M. Meclisine sevk edilecektir. 

B) Katma bütçeli daireler : 
Katma bütçeli lidareler arasında Beden Terbiyesi, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde O ve M birimleri kurularak faali

yete geçmişlerdir. 
Merkezi Hükümet teşkilâtında bugüne kadar yapılan yemden düzenleme çalışmaları çeşitli yönlerden değerlendirildiğinde, aşağıdaki su-

nuclara varılmaktadır. 
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1. İdareyi yeniden .düzenleme devamlılık gösteren bir hizmettir. Bu bakımdan .uzun vadeli bir sorun olanak ele alınmıştır. 
2. Kuruluşlarda yeniden düzenleme çalışmalarmda, kuruluşlar bütün olarak mütalâa edil ..ektedir. Zira, bir bakanlığın sadece bir veya 

birkaç ünitesinin yeniden düzenleme ve iyileş'irmeye konu olarak alınması, yeniden teşkilâtlanmadan beklenen etkenliği azaltır. 
o.* Yeniden düzenleme çalışmalarmda bakanlıklar arasında koordinasyon sağlanmaya ç ^sumaktadır . 
4. Program - bütçe sisteminin nitelikleri ve ilkeleri yeniden düzenleme çaymalarında göz önümle tutulmalıdır. Bu amaçla merkezi ku

ruluşların orgaımzasyon ve metot birimleri iile Maliye Bakanlığı arasında sıkı temas ve işbirliğinin kunüması için .gereken tedbirler alınacak
tır. 

111 - KAMU PERSONELİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER : 
16 . 4 . 1968 tarihi itibariyle ~ genel ve katma bütçeli idarelerde mevcut kamu personeli-in kadroları, bu kadrolar İçinde halen işgal 

edilmiş bulunanlar, münhaller; hizmet öncesi eğitim derecelerine, kadro maaşlarına göre cetveller «.İçlinde gösterilmiştir/ (Ek cetvell
er - VI / I - 26) 

A) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili çalışmalar : 
Devlet Personel Heyetince hazırlanan; Devlet Memurları Kanununun .çeşitli hükümlerini değiştiren, özellikle sınıflandırmayı kanun metni

ne alan tasarı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

B) Emeklilik rejimi üzerinde çalışmalar : 
Emeklilik rejimimin, Personel kanunları ile olan yakın İlgisi nedeniyle, bu kanunlar hükümlerine paralel, yeni emeklilik rejiminin esaslarının 

tâyini için Devlet Personel Dairesinde kuruları Komisyonca önçahşmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalarda,, personel kanunları ile Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulmuş, çeşitli yabancı memleketler mev

zuatı da incelenmiştir. 
Söz konusu çalışmalar sonunda, yeni emcklilfk rejiminin esasları hakkında geniş bir rapor hazırlanmıştır. 

a) Emekli, Dul ve Yetim aylıklarının eşitliği : 
Bu çalışmalar devam ederken bilhassa eski emekTi, dul ve yetimlerin hayat şartlarının biran evvel yükseltilmesi aımaciyle emekli .aylık

larına miktarı 250 lira olan bir alt sınır tesisi öngörülmüş ve bu hususta hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, T. B. M. Meclisince kabul edi
lerek, 669 sayılı Kanun 1 Mart 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Emeklilik rejiminin, Personel kanunları ile olan ilgisi nedeniyle, personel kanunları hükümlerine göre .geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak 
eşitlik konusu âcil bir durum arz ettiğinden, 6 9 sayılı Kanunla bininci safhası tahakkuk ettirilen bu çalışmalara devam edilmiş, sonuç olaralk 
ilerde emekli rejimlerinde aynen yer almak üzere, bir kanun tasarısı hazırlanarak T. B. M. Meclisine sunulmuştur. 

Bu tasarı ile başlıca : 
1 - 30 yıl hizmet ifa eden (Asker, sivil bütün iştirakçilere % 70 nisbeti üzerinden aylık bağlanması ve bu nisbetin, 30 yıldan fazla beher hiz

met yılı için % 1 artırılarak % 80 e kadar çıkarı lması , 
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2 - 5ü - 60 yıl evveline kadar bağlanmış v<> f,09 sayılı Kanunla rütbe, derece ve kadro aylığı itibarimle, 1 . 1 . 1950 tarihindeki emsalleri 
seviyesine getirilmiş aylıklarla bıı tarihten sonra bağlamım emdkli, dul ve yetim aylıklarının son rütbe, derece ve kadro aylıklarına göre yük
seltilmesi, 

3 - 30 yıl hizmet ,için % 70 nisbeti üzerinden aylık bağlanması hakkındaki hükmün bundan önce bağlanmış bütün sivil emekli, dul ve ye
tım aylıkları, ,ile, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Karnından önce bağlanmış askerî emekli, dul ve yetim aylıklarına -da uygulanması, derpiş edilmiş, 
ayrıca sevk edilen bir hükümle; barem, teşkilât, kadro ve sair kanunlarla* aylıklarda yapılacak yükseltmelerin, emekli, dul ve yetim aylıklarına uy
gulanarak bundan sonra gerek emekli rejimlerinin değişmesinden ve gerekse personel aylıklarının yükseltilmesinden dolayı emekli, dul ve yetim 
aylıkları arasında yeniden eşitsizliklere meydan verilmememin sağlanması öngörülmüştür. 

* Aynı tasarı ile; emekli ikramiyeleri 30 yıl iem -15 .uvhk tutan olarak tesbit edilmiştir. 
Bundan batfka, Hazmeden aylık alan 80 000 civarındaki emekli, dul ve yetim aylıklarının, s a n ı ğ a devri suretiyle, bu aylıkların da san

dıkça çekle ödenmesi derpiş edilmiştir. 
h) istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması v2 bu tertipten bağlanan diğer aylıklar : 
24 Şubat 1968 tarihinde 1005 sayıh Kanunla, 1istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara ayd ı 300 dra aylık bağlanması ve bunların Devlet 

Demiryolları ve Denizcilik Bankası İç hatları taşıtlarında ücretsiz seyahat edebilmeleri, Askerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edil
meleri, ayrıca, daha önce vatani hizmet tertibinden bağlanmış aylıkları toplamı 300 liradan aşağı olanların bu aylıklarının da 300 liraya yüksel
tilmesi kabul edilmiştir. 

Bu kanuna göre, aylık bağlanması talebin le bulunanlara müracaat sırası itibariyle aylıkları süratle bağlanmaya başlanmış, bunlardan 
Ekim 1968 sonu itibariyle 16 300 ünün evrakı Sayıştayca tescil edilerek özel belgeleri mahallerine gönderilmiştir, 

Bunların dışında özel kanunlara göre muhtelif tarihlerde vatani hizmet tertibinden ayrıca 412 kişiye aylık bağlanmış bulunmaktadır. 
Yukarıda T. B. M. Meclisine sunulduğu beMrtüen ve bâzı önemli hükümleri açıklanan tasarı kanunlaştığı takdirde, 1005 sayılı Kanuna 

göre bağlanmış aylıklarla, özel kanunlara dayanılarak bağlanmış vatani hizmet tertibi a y l ı k t a da T. C. Emekli Sandığına devredilecektir. 
Bundan sonra,, bu aylıkların da bağlama ve ödeme işlemleri T.* C. Emekli Sandığınca yapılacak; ancak, bu ayl'ıklar için her yıl ödenen para

lar Hazinece sandığa tediye edilecektir. 
c) Ödeme muameleleri T. C. Emekli Sandığına verilen emekli, dul ve yetim aylıkları : 
1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 savdı Kanunla; bu tarihe kadar faaliyette bulunan İnhisarlar idaresi, Devlet Denizyolları, Ziraat 

Bankası, Merkez Bankası, Belediyeler Bankası, Devlet Ekonomi kurumları, Emlâk Bankası, Köy Öğretmenleri ve Sağlık Memurları Emekli Sandığına 
devredilmiş ve fakat Hazinle' emeklileri, katma bütçeli idarelerle bâzı müesseselerden aylık alan emekli, dul ve yetimler ve özel idareler 
Emekli Sandığına, devir harici bırakılmıştır. 

Son defa, 23 . 1 . 1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunla, Devlet Demiryolları ve Askerî Fabrikalar İşçileri Emekli sandıklarının Sosyal Sigor 
talar Kurumuna devirleri sağlanmıştır. Bu suretle, Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandığından 4586, Askerî Fabrikalar isçileri Emekli 
Sandığından da. 3 500 emekli, dul ve'yetim de Sosyal Sigortalar Kurumuna dâhil olmuşlardır. 

Yukarıda bahsi geçen T. B. M. Meclisine sunulmuş bulunan kanun tasarısına göre de, Hazineden aylık alan ve miktarı 80 000 civarında bu 
lunan büyük bir emekli, dul ve yetim grupu da sandiğa devredilmiş olacaktır. Böylece, T. C. E:,ıefcli Sandığından aylık alacakların sayısı 
200 000 e baliğ olacaktır. 
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d) Yeni emeklilik rejiminin esasları : 
Öteden beri, emeklilik rejiminde ve Sosyal Sigorta hükümlerinde değişiklik yapılması perakende hükümler şevki suretiyle istenilmektedir. 

T. C. Emekli sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 yıllık devrcde, kanunun 3 - 4 defa değiştirilen veya ek madde sevld su
retiyle tadil edilen hükümleri bulunduğu gibi, halen de 100 ün üstünde kanun teklifi, tasarısı ve değişiklik talepleri mevcuttur. 

Yeni emekli rejiminde emeklilik süreleri, fiilî ve itibari hizmet zamları, yaş hadleri, malûl lük hükümleri, tahsis ve itiraz usulleri, aylıkla
rın asgari ve âzami hadleri gibi çeşitli konular meyanmda bu talep ve tekliflerden de mümkün olanlar dikkate alınacak, ayrıca sandığın ida
re tarzı (Malî ve idari yönden) tesbit edilecektir. 

Bunlardan başka, personel kanunlariyle memurlara tanınacak sosyal haklara paralel olaralk emeldi, dul ve yetimlere de, hastalık ve analık 
sigortası, aile yardımı ödeneği gibi haklar tanınması, bir emekliler yardım sandığı kurulması, bakım ve dinlenme evleri açılması, personelden, hiz
metlerinin bir kısmı T. C. Emekli Sandığına, diğer bir kısmı da Sosyal Sigortalar Kurumuma tabi olanlar hakkındaki mevcut hükümlerin daha 
elverişli bir şekle bağlanması, göz önünde tutulacak başlıca konulan teşkil etmektedir. 

e) Genel Sağlık Sigortası : 
Diğer taraftan, «Genel Sağlık Sigortası» kurulması hususunda önçahsmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda hazırlanan rapora göre; 

Genel Sağlık Sigortasının memleketimizde kademöli olarak uygulanması^ve bu uygulamada, Emekli Sandığına tabi olanlarla bunların aile fert
lerinin, dul ve yetim aylığı alanların ilk kademede Sağlık Sigortasından faydalandırılmalarının uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. 

IV - BÜTÇEYİ ETKİLİYEOEK MEVZUAT ])E:}İŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR: 

Â - Bütçe gelirleri ile ilgili mevzuat çalışmaları : 

a) Vergi Usul Kanunu : 
Vergi Usul Kanununda gelirler idaresinin reorganizasyonn, vergi mahkemeleri ile ilgili kanun tasanları ve modern vergilendirme tekniği dik

kate alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

b) Gelir Vergisi Kanunu : 
L özellikleri dolayısiyle vergilendirilmesinde ge.eek randıman sağlanamıyan bâzı gelir unsurlarının daha, etken şekilde tekliflerini temin ede

cek vergileme teknikleri sisteme dâhil edilmek suretiyle, Gelir Vergisi sisteminin boşlukları kapatılacaktır. 
2. Sistemin bütünlüğünü zedeliyor, ve vergi erozyonu yaratan istisna ve muafiyetler yeni baştan, gözden geçirilecek ve planın prensiplerine 

uvgun olarak yatay vergi eşitliği sağlanacaktır. 
" 3. Dar mükellefiyetle ilgili hükümlerde, yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek, vergilendirmeyi daha etkili kılmak ve uluslararası vergi

lendirme kurallarına'uymak amaciyle gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
4. Vergilemede eşitliği sağlamak üzere yüksek ücret gelirlerinin yıllık beyan usulünde vergilendirilmesi yoluna gidilecektir. 

5. Büyük vergi kaybı ınevcudolan serbest meslek gelirlerinin daha etken şekilde vergilendirilmesini sağlamak amaciyle. bu gelir grupuna dâ
hil ödemelerin yeni vergi tekniğiyle kavranılmasına yönelinecek ve bu cümleden olarak mezkûr ödemelerin Gelir Vergfci ödevlilerinin gelirlerin
den düşülmesine imkân verilecektir. 
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0. Birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma isleri ile ilgili kazanmamı, vergilendirilmesi tamamen objektif ve basit esaslara 
bağlanacak ve uygulamada kolaylık ve açıklık sağlanacaktır. ' ' 

7. Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde henüz geçis safhasınla bulunulduğu dikkate almarak, söz konusu kazançların Gelir Vergisi siste
minin bütünlüğünü 'bozmıyacak şekilde aynı sistem içinde Vergilendirilmesine devam edilmekle beraber, ve rgeme tekniğine getirilecek basit ted
bir ve usullerle daha randımanlı ve disiplinli bir v e g i uygulamasına geciş için gerekli mevzuat çalışmaları y a k a c a k t ı r / 

8. Gelir Vergisi sistemimizin kavramadığı ve fakat genellikle bütün filkelerde Gelir Vergisine tabi olan bâzı gelirler, «sair kazanç ve irat lar , 
bölümümle gerekli değişiklik yapılmak suretiyle, Gelir Vergisi kapsamma alınacaktır. 

0. Vergi idaresinin gelişme derecesine uygun olarak, ücret damdaki kaynaklarda da peşin ödeme usulüne geçiş için gerekli araştırmalara 
başlanacaktır. 

c) Kurumlar Vergisi : 
Kurumlar Vergisi istisna ve muaflıkları, dar mükellefiyetle ilgili hükümler ve vergileme teknikleri, değişen ekonomik ve sosyal bünye ve mo

dern vergilendirme tekniği açısından gözden geçirilecektir. 

d) Gider Vergileri : 
1. 20l sayılı Kanunun .ihracatta vergi iadesi» konusundaki hükümleri ile, gider vergilerindeki ihracat muaflığı hükümleri arasında gerekli 

armonizasyonu temin edebilmek amaciyle Gider Vergisi Kanununun söz konusu hükümleri yeniden gözden geçirilecektir. 
2. Gider Vergisi sisteminden, «Katma Değer Vergisi» sistemin, geçebilme imkânlarının'araştırılması için n-erokli hazırlık çalışmalarına b a r ı 

nacaktır. 
e) Veraset ve İntikal Veraisi : 
Veraset ve İntikal Vergisi,~değişen ekonomik ve sosyal bünyeye, modern vergileme tekniğine ve günün şaftlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

f) Bina ve Arazi Vergisi : 
Halen T. B. M. Meclisinde bulunan Bina ve Arazi Vergisinin yerini alacak Emlâk Vergisi tasarısının kanunlaşması ile birlikte bina ve arazi 

tahririne başlanacaktır-. 
g) Harçlar ve Damga Vergisi : 
Harçlar ve Damga Vergisi uygulamalarında, pul kullanılması usulünün kademeli olarak ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

h) Dış Seyahat Harcamaları Vergisi : 
Dıs Seyahat Harcamaları Vergisini objektif acık ve basit esaslara bağbyan yeni tasarının kanunlaştırılmasına çalışılacaktır. 
k / Âmme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu 
Âmme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanun, Gelirler îdaresi ve Vergi Usul Kanununda yapılacak değişiklikler ile modern vergile

me tekniğinin icaplarına göre, yeniden düzenlenecektir. 
1) Teşvik tedbirleri : 
1. Amortisman müessesesi, yatırım fonları yaratacak ve vergi kredisi fonksiyonunu ifa edecek şekilde geliştirilmek üzere yeniden ele alına

caktır. 
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2. Büyük istihdam sağlıyaıı gemi inşaat sanayiinin ve ticari gemi işletmeciliğinin vergilendirilmesinde özel teşvik tedbirleri ihdas olunacaktır. 
3. Sermaye piyasasının kuruluşu için gerekli ortamı varatmak, kurumlaşmayı teşvik etmek, küçük tasarrufların daha, etkili kullanılmasını 

temin etmek amaçlariylc anonim şirketler ve hissedarları'lehine bâzı vergi avantajlan sağlanacaktır.' 

B - BÜTÇE GİDERLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT ÇALIŞMALARI : 

a) Genel Muhasübe kanunu tasarısı : 
Bilindiği gibi, malî idare sistemimizin ana kanunlarından biri olan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilmesine ilişkin tasan 

halen T. B. M. Meclisinde bulunmaktadır. 

b) Devlet îhale kanunu tasarısı : 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 1934 yılmdan beri süregelen uygulamasında çeşitli aksak noktaları ortaya çıkmıştır. Uygula

ması sırasında karşılanan aksaklıklar, bu konuda duyulan ihtiyaçlar, Batı ülkelerinde uygulanan yeni sistemler dikkate alınarak"Devi et İhale Ka
nunu tasarısı hazırlanmış ve T. B. M. Meclisine sunulmuştur. 

2490 sayılı Kanun yerine geçmek üzere hazırlanmış bulunan bu kanun tasarısının T. B. M. Meclisi Geçici Komisyonunda müzakereleri tamam
lanmış ve tasarı halen Millet Meclisi Genel Kuruluna intikal etmiş bulunmaktadır. 

Yakında kanunlaşacağı ümidedilen tasarıda birçok ileri kuruluşlara yer verilmiş, gereksiz hale gelen formaliteler kaldırılmış kalkınma plân 
ve programlarının öngördüğü sürati sağlayıcı kolaylıklar yanında işlerin güvenle yürütülmesine imkân verecek tedbirlerin alınmasına da dikkat 
edilmiş ve gerekli hükümler konulmuştur. 

O - MALÎ KONULARLA İLGİLİ DİĞER MHVZUAT ÇALIŞMALARI : 
a) Merkez Bankası kanun tasarısı : 
30 Haziran 1930 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 1715 sayılı «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası» Kanunu, ekonomik hayattaki geliş

me sebebiyle 22 defa değişikliğe uğramasına rağmen bugün para - kredi düzenlenmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. 
Bankaya, para - kredi politikasını memleket ekonomisine daha etkili bir şekilde idare edebilme imkânını sağlamak üzere bu kanomun değişti

rilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plân ve 1968 yılı programında para ve kredi politikasının uygulanmasına imkân verecek temel yapının kurulabilmesi için be

lirtilen tedbirler meyanımda Merkez Bankası Kanununun değiştirilmesi de yer almaktadır. Merkez Bankasının para yaratan malî kurumlar keşi-
minde etken bir rol oynaması, özellikle bamka sisteminde yol gösterici bir kontrol düzeninin sağlanması amaciyle hazırlanmış bulunan bir kanun ta
sarısı taslağı yıl içinde incelenerek Yüksek Plânlama Kumluna sevk olunmuş bulunmaktadır. 

b) özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı : 
Özel sektörün sanayi, turizm ve gemi inşaatı alanlarında muhtaç bulunduğu yatırım ve işletme kredisi ihtiyacım karşılamak amaciyle kurul

ması öngörülen Özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısı Millet Meclisi komisyonlarında incelenmesi bitirilerek, Meclis Genel Kuruluna sevk edil
miştir. 
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c) Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki kanun tasarısı : 
38 sone önce yürürlüğe konulmuş 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve .Kambiyo Borsaları Kamunu bugünün gereklerine ve bilhassa içerisinde bu

lunduğumuz plânlı kalkınma çabaları ile ilgili ihtiyaçlara cevap verememesi nedeni ile yeni bir menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu 
tasarısı hazırlanmış ve Türkiye' Büyük Millet Meclisine yeniden sunulmuştur. 

Yeni tasarıya hâkim olan prensipleri, memleketimizin iktisadi kalkınmasını ferdi tasarruf kanalı ile hızlandırmak, tasarruf. erbabının hukuku
nu korumak, borsaları bağımsız bir hüviyet vermek suretiyle yatının sahiplerinin itimadına mazhar kılmak ve borsaların idari yönden olduğu ka
dar malî yönden de bağımsızlıklarını sağlamak şeklinde özetlemek mümkündür. 

d) Kambiyo denetleme kanunu tasarısı : 
Memleketimizde kambiyo ve döviz hukuku, beliren lüzum ve zaruretlere uyularak ilk defa 25 Şubat 1930 tarihinde geçici bir süre ile yürürlü

ğe giren Türk Parası Kametini Koruma hakkındaki 1507 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır Bu kanun sonradan çeşitli tarihlerde kabul 
edilen birçok kanunlarla değişikliklere uğramış ve yürürlük süresi de uzatılmıştır. 

Anayasaya aykırı olmadığı Anayasa Mahkemesinin 28 . 3 . 1<)03 tarihli kararı ile sabit bulunan 15(57 sayılı Kanuna ve bunu tadil eden diğer ka
nunlara dayanan bugünkü kambiyo mevzuatı, birtakım boşluklara ihtiva etmesi ve ağır müeyyidelerine rağmen suc unsurlarını tanımlamaması 
nedeniyle uygulamada beklenen olumlu sonuçları gereği gibi verememiştir. Bu itibarla malî, hukukî ve iktisadi yönleriyle yeterli bir kambiyo 
denetimine imkân verecek mevzuata ihtiyaç hâsıl olduğundan Maliye Bakanlığında yeni bir «Kambiyo Denetleme Kanunu Tasarısı» hazırlanması 
hususunda çalışmaları başlanmış ve gerekli hazırlıklar ikmâl edilmiştir. 

e) Döner sermaye kanun tasarısı : 
Döner sermayeli kuruluşlar, bugün genel ve katma bütçeü idarelere bağlı olarak çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler. Genel büt

çeli dairelere bağlı 700 aded döner sermayeli kuruluşun nominal sermayeleri toplann yaklaşık olarak GOO milyon liraya, ödenmiş sermayeleri 
toplamı 300 milyon liraya; katma bütçeli idarelere bağlı 200 aded kuruluşun nominal sermayeleri ümlamı ise yine yaklaşık olarak 2 275 milyon 
liraya, ödenmiş sermayeleri toplamı da 700 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. İşletmelerin sermayelerine dâhil edilmeden istifadelerine'bı
rakılmış olan arazi, bina ve sabit tesisler bu miktarların dışındadır. 

Döner sermayelerin esasları 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu ile tesbit edilmiştir. Bilindiği gibi bu kanunda döner sermayeli kuruluşlar 
genel idare içinde mütalâa edilmiş ve sermayenin kullanılma alanı hammadde ve malzeme bedelleriile uzman ve işçi ücretlerine yapılacak harca
malarla sınırlandırılmıştır. Ancak, sonradan çıka ,Um ve adedleri 50 ye yaklaşan çeşitli özel kanunla, Muhasebei Umumiye Kanununun söz ko
nuşa olan prensipleri dışına çıkılmıştır. Bu suretle, genel idare içinde ticari ve sınai özellikler ta uyan faaliyetlerin idaresi bakımından esas itiba
riyle çok yararlı bir kuruluş olan röner sermayeler uygulamada çeşitli mahzurlar ortaya çıkarmışlardır 

Uygulamada görülen mahzurları kaldırmak ve döner sermayeleri gelişen ekonomik ve malî şartlar çerçevesinde çeşitli yönlerden genel bir 
disiplin içine almak amaciyle Maliye Bakanlığında yeni bir tasarı hazırlanmış olup, bu tasarı kısa bir' zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilecektir. 



- 282 -

f) Derneklere bütçelerden yapılacak yardım esasları hakkında kanun tasarısı : 
Her yıl genel ve katma bütçelerden dernek ve benzeri kuruluşlara yapılan yardımlar büyük bir toplam tutmaktadır. 
Uygulamada görülen aksaklıkları bertaraf etmek amaciyle Maliye Bakanlığında yapılan ç a l ı k l a r sonunda, genel bütçelerden derneklere ya

pılacak yardım esaslarını tesbit eden kanun tasarısı ile ilgili çalışmalar sonuçlanmıştır. 

Söz konusu tasarısının getirdiği tedbirler ve yeni esaslar şun la rd ı : 
1. Yapılacak yardımlar bütçenin yalnız bir tertibinde yer alacaktır. 
2. Yardımlar, ancak Türk kanunlarına göre kurulmuş, genel ve katma bütçeli dairelerin hizmet amaçlarına uygun kamu görevi karakterinde 

ve genel kalkınma politikası ile kalkmma programlarına uygun tesisler yapımına girişmiş veya bu mahiyetteki tesisleri işletmekte bulunan der
neklere yapılacaktır. 

3. Devlet yardımından faydalanacak derneklerin muhasebe sistemi belirli esaslara bağlanacaktır. 

4. Derneklere yapılacak yardımlarda bâzı öncelikler tesbit edilmiştir. Yardımlar özgelirler ve kalkınma plânında tesbit edilen önceliklerle 
ahenkli olacaktır. 

5. Verilen yardımların veriliş a m a m a göre harcanıp harcanamadığı, koyulan prensiplere uyulup uyulmadığı, kanunların dernekler hakkında 
koyduğu kurullara göre çalışıp çalışmadığı Devlet tarafından kontrol edilecek ve aykırı faaliyetler için tesbit edilen müeyyideler uygulanacaktır. 
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A / l Cari harcamalar A/2 Yatırım harcamaları 

" 1968 bütçe Fazlası 1 9 6 8 b ü t ^ Fazlası 
D a i r e l e r rakamı 1969 teklifi Noksanı rakamı 1969 teklifi Noksanı 

Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaşürma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
•Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

795 249 473 
47 424 344 
414 473 063 
33 533 401 
13 267 325 
17 883 091 
13 831 501 
60 647 509 
37 826 889 
42 254 707 

L0 347 074 407 

860 167 666 
50 468 851 
481 436 188 
37 772 886 
14 038 125 
18 692 531 
14 970 459 
44 278 749 
40 240 238 
46 886 418 

11 391 743 893 

64 918 193 
3 044 507 
66 963 125 
4 239 485 
770 800 
809 440 

1 138 958 
- 16 368 760 

2 413 349 
4 631 711 

1 044 669 486 

32 784 000 

352 069 000 
4 625 000 
2 635 000 
1 400 000 

210 363 000 
4 000 000 

112 801 000 
9 725 000 

2 530 386~083 

82 560 000 
11 027 000 

449 662 000 
6 949 000 
2 400 000 
1 115 000 

246 383 000 
6 200 001 

186 694 000 
8 000 000 

2 858 122 039 

49 776 000 
11 027 000 
97 593 000 
2 324 000 

— 235 000 
— 285 000 
36 020 000 
2 200 001 
73 893 000 

— 1 725 000 

327 735 956 
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D a i r e l e ı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
istanbul' Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi •' 
Effe Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Sn isleri Genel Müdürrüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü™ 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Md 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

Genel bütçe 
Katma bütçeler 

Hazine yardın* 

Konsolide bütçe 

Toplam 

A / l Cari harcamalar 

1968 bütçe 
r akamı 

~~28517178 
.18 427 223 
90 502 433 
62 599 142 
99 650 495 
44 412 679 
43 794 493 
351. 816 214 
53 776 564 
4 511 731 
68 590 258 
101 901. 643 
10 402 985 
47 Ol1 723 
2 503 023 

1969 teklifi 

^ 7 o 9 4 ~ 5 8 0 
30 000 000 
111 561 826 
79 103 311 
.25 412 051 
53 821 306 

' 58 592 281 
450 000 254 
60 099 663 
5 155 291 
76 790 942 
109 999 385 
10 468 324 
49 946 084 
2 718 508 

Fazlası 
Noksanı 

2 577 402 
11 572 777 
21 059 393 
16 504 169 
25 761 556 
9 408 627 
14 797 788 
98 184 040 
6 323 099 
643 560 

8 200 684 
8 097 742 

65 339 
2 934 361 
155 485 

L0 347 074 407 
1. 028 477 784 

11 391 743 893, 
1 254 763 806 

1 044 609 486 
220 280 022 

TABLO 
K A T M A 

A/2 Yatırım harcamaları 

1968 bütçe 
rakamı 

26 705 000 
83 700 000 
28 700 001 
49 000 000 
38 240 000 
24 535 000 
44 528 010 

I 09.1 000 000 
l 015 749 000 

1 815 000 
132 020 000 
65 53,0 000 

500 000 
13 500 000 

1 028 477 784 1 254 763 806 220 286 022 3 645 582 

2 530 380 083 
3 645 582 011 

11. 375 552 191 12 646 507 699 1 270 955 508 6 175 968 

1969 teklifi 

27 890 000 
40 000 000 
44 870 000 
92 440 000 
71 855 000 
22 734 000 
05 008 007 

1 150 850 000 
2 005 975 000 

050 000 
117 908 000 
00 005 000 
55 000 000 
18 000 000 

Fazlası 
Noksanı 

1 185 000 
-43 700 000 
10 109 999 
43 440 000 
33 615 000 
- 1 801 000 
20 479 997 
65 850 000 
20 220 000 
- 1 165 000 
-14 052 000 

535 000 
54 500 000 
4 500 000 

845 305 007 199 722 996 

2 858 122 039 
3 845 305 007 

KONSOLİDE 
327 735 956 
199 722 990 

094 6 703 427 046 527 458 952 

H 375 552 191 17 646 507 699 1 270 955 508 6 175 96 968 094 6 703 427 046 527 458 952 
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Görevin nevi 

Emlâk alım Vergisi 
Kaldırılan vergiler artikiarı 
tthalât Damga Resmi 
Rıhtım resmi 
Harçlar 

1967 yılı 
Fiilî tahsilatı 

231.4 
14,9 

610,6 
24,6 

196,8 

1968 yılı 
Bütçe tahmini 

260,0 
10,0 

675,0 
35,0 

220,0 

1969 yılı 
Kütçe tahmini 

350,0 
ıc;o 

1 200,0 
40,0 

228,0 

1969 yılı 
teklifinin fazöası 

90,0 

525,0 
5,0 
8,0 

1968 yılı 
teklifinden nolksanı 

Vengi gelirleri toplamı 

Vergi d1§ı normal gelirler toplamı 

Vergi ve vergi normal .gelirler toplamı 
Tasarruf bonosu hasılatı 
Karşılık paralar ve pnoje kredileri hasılatı 
Fonlar 

özel gelirler toplamı 

Genel toplam 

14 896,0 

817,9 

15 71:3,9 
900,1 

1 314,5 
172,5 

2 387,3 

18 101,3 

17 301,0 

905,9 

18 206,9 
750,0 

1 597.3 
158,0 

2 505,3 

20 712,2 

21 249,2 

1 1151,1 

22 400,3 
785,0 

1 1170,0 
161,0 

2 116,0 

24 516,3 

4 043,2 

245,2 

4 288,4 
35,0 

3,0 

38,0 

4 326,4 

95,0 

95,0 

427,3 

427,3 

522, 

1969 yılı genel bütçe tasarısında yer alan gelir tahminleri, 1968 gelir bütçesindeki tahminlere na/zaran vergi gelirlerinde 3 '948 242 241 lira 
tutarında ve % 22,8 nispetinde; v e n g i d e normal »gellrlerde 2415 2137 114 lira tutarında ve % 27,0 mspetinde; özel gelirler ve fonlarda ise 
389 317 305 lira tutarında ve % 15,5 nispetinde bir noksanlık .göstermektedir 

Vergi gelirleri tahminlerinde görülen artışlar çeşitli sınai, ticari ve zirai faaliyet alanlarında, ithalât ve tüketim miktarlarında, iş ve istih
dam hacminde meydana ıgelecek gelişmelerle; 1969 senesinde vergi mevzuatında gelir artırıcı yönde olan ıslahat ile sağlanacaktır. 
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GENlEL BÜTÇEYE DÂHİL DAİRELERRDE YATIRIM HARCAMALARI 
(Ek : 11 - 3) 

Daireler 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

21.000/ 
Yıllar A/2 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

22.000/ 
A/2 

.06 

.06 
,69 
.94 
.55 

M 

23.000/ 
A/3 

.94 
1 

.94 

.31 

.06 

.45 

1 
1 
1 
1 

1 
.06 
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Daireler 

Ticaret Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü 

- 3 1 5 -

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

21.000/ 
A/2 

.09 

.09 

.09 

.09 

.14 

22.000/ 
•A/2 

.0057 

.73 

.71 

.78 

.71 

.74 

23.000/ 
A/3 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

.99 
1 
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1 
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.18 

.20 

.13 

.20 

.12 
1 
1 
1 
1 
1 
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- 3 1 9 -

Daireler 

Tekel Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 

Devlet Sn İşleri Genel Müdür
lüğü 

Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
19ı65 
1966 
1967 
1968 

21.000/ 
A/2 

.03 

.04 

.03 

.19 

.27 
,26 
.29 

.03 

.06 

.06 

22.000/ 
A/2 

,61 
.71 
.86 

.71 

.63 
:63 
.61 

.1 

.1 

.1 

.1 

.35 
,35 
.22 

23.000/ 
A/3 

.36 

.25 

.11 

.10 

.001 

.11 

.10 

.62 

.59 

.72 
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O Ĉ 

5 

g cc 

02 
aşı 

3 

S O i S s S s İS S ^ S I s i s o İ İ I I I 1 S I İ I I i 111 
Kİ 

O O o 
05 O CO 

2 2 o 

o 

0 0 o o 
CO CO £ en 
co co C Î 

— — co 

oo o ^ o 

o 
o o 

_ J 

co 
ö 
o 

o 
o o 
\ 

^ 
to 
o 
o 

| 1 338 -

1 

o o 

S S o 
O O o 
cc . ^ i ö 

§ 3 2° 
en oc ' IHI İlli o o o çn en çı 

O On 
^ £ 2 o 
§ £ M co" o o o o o o 

S S o 
O O o ^ ° o 
rf^ co oo 

^ M £ o o o o o o o o 
o o? cc o 

â S S S 2 B § 
2 ^ 2 

o o o o 
O' O O O 

i4^ rf^ 
b b 
o 
O 

İlli 
M h^ M O 
~3 - q ^ - g 

o S § 3 
OT o OT - * 1İ§ 

O o o o 
— o o o 

en en 
b b o o o o 

o o o o o o 
Ş S 0ö 
"n 4± -j 

b 
o o o 

CO 

O O o -^ O o 
—>• 0 0 0 5 

- 3 —1 

§ S § 8 
ı_ı ı—t M — 
O M - ) - ] 

O 
o en 
cn 

0 
o OT 
cn 

0 
o OT 
cn 

0 

^ - 3 
OT 

O 
o 3C 
tc 

0 C: 
n^ O 
en -f̂  

tc 

O 
O 
— i 
OT 

O 
O 
tO 
co 

O 
O 
to 
co 

O 020 

OT OT 
b b 
o o 

^ 

g 



- 3 3 9 -

GtfDERLERİN BÖLÜMLER İTİBARİYLE DAİRELER ARASINDAKİ DAĞILIMI 

D a i r e l e e 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahhkmesi 

(Yatınım harcamaları) 
(A/2) 

21.000/ 
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.0005 

.00128 

.001 
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D a i r e l e r 

Ticaret Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Taıım Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1966 
1967 
1968 

21.000/ 22.000/ 
; Ylllat 21.000 22.000 

~1964 " 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 .000009 

1964 
1965 
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1967 
1968 

1964 .075 .08 
1965 .13 .10 
1966 .097 .11 
1967 .11 .10 
1968 .072 .: .087 

1964 
1965 
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23.000 
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.12 
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.033 

.00043 
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.00659 

.0008 
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.20 
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.297 

.0298 

.0172 

.0256 

.01391 

.019 
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DAİRE BÜTÇELERİNDE Y i I İÇİNDE DEĞİŞMELER 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhuraşkanlığı 

Sayıştay 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Eklenen 
ödenekler 
toplamı/ 
sencbaşı 
ödeneği 

.18 

.010 

.0055 

.0007 

(A/l) 

Aktarmalar 
Eklenen/ Düşülen/ 
bütçe 

.44 

.0018 

.0007 

.048 

.091 

.057 

.005 

.003 

.068 

.084 

.042 

.014 

.12 

.041 

.026 

.007 

.058 

.076 

.047 

bütçe 

.0018 

.0013 

.0053 

.031 

.023 

.015 

.029 

.046 

.018 

.075 

.011 

.0071 

.0040 

.010 

Aktarmalardan 
sonnalki 
ödeneV 
bütçe 

.1 

.999 
1.06 
1.06 
1.05 

.992 

.988 
.1104 
1.04 
1.04 

.996 

.1 
2.12 
.1.03 
1.02 

.1 

.999 
1.04 
1.50 
1.04 

(Ek 

İptal/ 
bütçe 

/ M 

.45 

.92 

.12 

.13 

.45 

.12 

.10 

.12 

.14 

.10 
.14 

.14 

.11 

.077 

III—1) 
Nakden 

ödenen veya 
<emıanetıeı 
alman/ 

bütçe 

.94 

.46 

.97 

.94 

.86 

.54 

.93 

.94 

.88 

.86 

.94 

.89 

.86 

.89 

.98 
1.28 
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D a i r e l e r 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ye fakân İsteri aeneL'Md. 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1968 
1967 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Eklenen 
ödenökler 
toplam// 

senebaşı 
ödeneği 

Aktarmalar 
Eklenen/ 

bütçe 

.0081 

.0046 

.065 

.054 

.007 

.017 

.029 
ao 
.055 
.042 

Düşülen/ 
bütçe 

.013 

.005 

.0091 

.046 

.011 

.018 

.0,30 

.042 

.010 

Aktarmalardan 
sonraki 
ödenek/ 

bütçe 

.995 

.999 
1.06 
1.01 
1.006 

.999 

.999 
1.06 
A.04 
1.04 

İptal / 
bütçe 

.29 

.27 

.30 

.22 

.15 

.20 

.10 

.12 

Nakden 
ödenen veya 

emanete 
alınan/ 

bütçe 

.70 

.73 

.76 

.79 

.85 

.80 

.96 

.92 
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D a i r e l e r 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Yılla, 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
İ967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Eklenen 
ödenekler 
toplann/ 

senebaşı 
ödeneği 

.127 

.034 

.116 

.0006 

- 365 -

Aktarmalar 
Eklenen/ Düşülen/ 

bütçe -bütçe 

.039 

.004 

.215 

.399 

.0013 

.0023 
.000024 
.00035 

.00! 

.179 

Aktarmalardan 
sonraki 
ödenek/ 

bütçe 
İptal/ 
bütçe 

iNaısuen 
ödenen veya 

emanete 
alman/ 

bütçe 

1.127 
1.033 
1.153 
1— 
1.004 

.007 

.09 

.184 

.17 

1.12 
.942 
.968 
.825 

1.215 
1— 
1— 
1.22 
1 -

.10 

.515 

.656 

.36 

1.11 
.484 
.343 
.85 
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D a i r e l e r 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Genci Komutanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1968 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1985 
lî)GG 
1967 
1968 

Eıklenen 
ödenekler 
toplamı/ 

senebaşı 
ödeneği 

.062 

.578 

-

.101 

.0025 

.041 

.013 

.00038 

.0032 

Aktarmalar 
Eklenen/ 

bütçe 

.012 

.226 

.128 

.000102 

.004 

.002 
.005 
.0012 

Düşülen/ 
bütçe 

.018 

.012 

.226 

.128 

.08 

.125 

.007 

.033 

.043 

.004 

.018 
.011 
.011. 
.0014 

Aktarmalardan 
sonraki 
ödenek/ 

tmtçe 

1 . -
.981 

1 . -
1— 

1 — 
1.062 
1.578 
1 — 

.999 
1 _ 

1 . -
.92 
.875 

1.09 
.988 
.956 

1.041 
1.— 

1.007 ' 
.783 
.993 
.993 
.998 

İptal/ 
bütçe 

.459 

.563 

.125 

.1.59 

.038 

.402 
.148 
.642 
.469 ' 

.542 

.133 

.0042 

.001. 

.061 

.026 

.02 

.032 

Nakden 
ödenen veya 

emanet 
alman/ 

bütçe 

.54 

.418 

.874 

.003 

.518 
1.131 

.597 

.85 

.357 

.45 

.55 

.83 

.952 
1.040 

.946 

.956 

.973 

.96 
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D a i r e l e r Yıllar 

1964 
196a 

Devlet Meteoroloji İşi. Genel Müdürlüğü 196b 
1967 
1968 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

.Sanayi Bakanlığı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Eklenen 
ödenekler 
toplamı/ 

senebaşı 
ödeneği 

Aktarmalar 
Eklenen/ Düşülen/ 

bütçe bütçe 

.40 .40 

* 

Aktarmalardan 
soaıraM 
ödenek/ 

bütçe 

1 . -
1 . -
. 1 . -
1— 
1 — 

1 . -
1 — 
ı.— 
1 — 

1 . -
1 -

1.— 

1 . -
1.015 
1— 
1— 

İpital/ 
bütçe 

.278 

.022 

.085 

.16 

.018 

.288 

.167 

.502 
.1.— 

.054 

.0000019 

.0013 
.00086 

Nakden 
ödenen veya 

leamanertJe 
alınan/ 

bütçe 

.72 

.977 

.914 

.83 

1.— 
.981 
.713 
.171 

.497 

.944 
1.015 

.998 
.999 



H3 
Ö 

I 
P= 
P-p: 
< 1 

orty 
P: 

P> p 
es 
p ?r P 

C§c 

•-3 
P 

Tan 

B P 

ÖÖ 
P 
?r P 
P 

ö 
P 
4 
G> 
t - -

C? 
H 

OÇ< 

a co co to co 
Ol Ol Ol Ol Ol 
00 - 4 Ol Ü1 * * 

0 ÎÛ O îO O 
01 O) Ol 05 Oî 
(X ^ Ol W 1^ 

a s a to a 
Ol Ol Ol Ol Ol 
» -ı Ol Ol (*>• 

g 

çO 
oı «5 

Ol 

m 
.4^ O 4^ 

O O I—1 
^ ^1 O 
W t-l rf^ 

O ö 
£ i 

O O h-̂  r-* 
W Ol * • O 
^ 4^ ı—ı >— 

O O o O O 
O ^ h5 W W 
G0 «O o 4^ 

O O O O O 
00 tO CO O O -3 M oo o © 

Ol 5 5; 
p-
p 
1-3 

(fi O O «j «q cc oo 
a to oı tc o a o: cû ts oo tû M w oı oı oıocoıcocn 
>— 00 «5 -3 IC co M (fl '«O 

O: 
^ P-

P J 
p 
p 

J - © © O 
>fs- «5 tC -3 

05 -X ^ 
o o o o 
© *<• - J ~q •o oı — 

t Û3 M -
ir; OO -a 4> 
v ^ - Ol C p: *S-

iri- 03 

~a oo co co 
« «C Q U 

M (-1 - q 

P cn oo oo 
~ CO '-Û tO 

^o oo - q 

^ı bı bı u> 
W » EO M -3 tO 

©: 

s I 1 İ S 
p 

| p 

P 

g 



D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Yıllar 

19.64 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

- 3 7 1 -

DAİRE [BÜTÇELERİNDE YIL İÇİNDE DEĞİŞMELER 

Eklenen 
ödenekler 
toplamı/ 

senebaşı 
ödeneği 

2.12 

(A/3) 

Aktarmalar 
Eklenen/ Düşülen/ 

bütçe bütçe 

.21 

Ufi .047 

.037 .037 

.27 

.44 .019 

.58 

.0028 .0012 

.17 

.29 

Aktarmalardan 
sanittlfal 
3 d e n * / 

bütçe 

1. 
1.20 
1. 
2.13 
1. 

1. 
1.21 
1.28 
1.42 
1. 

1.59 
1. 
1. 
1. 
1. 

1. 
1. 
1.17 
1.30 
1. 

İptal/ 
bütçe 

1. 
.14 
.22 
.26 

.18 

.16 

.17 
.088 

.057 

.0055 

.0051 

.026 

.13 

.073 

.00018 

.15 

(Ek : m — 3) 
Nakden 

ödenen veya 
ıemıaıne)tla 
alınan/ 

bütçe 

1.06 
.078 

1.87 

.81 
1.05 
1.11 
1.33 

1.53 
.99 
.99 
.97 

•87 
.93 

1.17 
1.14 
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D a i r e l e r 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

T o p n a i k v e ^ k â n t ^ ^ t a e i M d . 

Danıştay (Yılı içinde müstakil mu
hasebesi kurulmuş olduğundan) 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Eklenen 
ödenekler 
toplamı/ 

senebaşı 
ödeneği 

20.75 
1.99 
1.93 
2.58 
2.15 

.00031 

Aktarmalar 
Eklenen/ 

bütçe 

.91 

.31 

.75 

.73 

.75 

5.99 
36.91 

.047 
11 

.0023 

.011 

.15 

3-631 

Düşülen/ 
bütçe 

.64 

.18 

.0020 

.75 

Aktarmalardan 
sonraki 
ödenek/ 

bütçe 

22.66 
3.30 
3.53 
4.14 
3.89 

6.99 
37.91 

1.05 
1.11 
1. 

.94 
1.15 
1. 
1. 
1. 

3.631 

İptal/ 
bütçe 

.21 

.42 

.12 

.19 

1.72 
3.60 

.030 

.02S 

.20 

.17 

.017 

.18 

.13 

Nakden 
ödenen veya 

emanete 
alman/ 

bütçe 

22.45 
2.89 
3.41 
3.95 

5.26 
34.30 

1.01 
.08 

.74 

.97 

.98 

.82 

3.600 
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D A î K E L E R R 

Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji Işl. Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve İskân Bakanlıfr 
Toprak ve îskân İşleri' Gn. Md. lüğü 

Fi
ilî

 
ka

dn
o 

807 
14 314 

171 656 
433 
594 

25 522 
3 356 
9 578 

405 
366 
467 
480 
265 
166 

1040 

1e 

g 
118 
678 

32 487 
275 
113 

1 595 
360 

3 860 
50 
67 

103 
168 
113 
80 

152 
Ç

al
ış

an
la

r 

oo
 

CO
 

13 636 
139 169 

158 
481 

23 927 
2 996 
5 718 

355 
299 
364 
312 
152 
86 

888 

Y
ük

se
k 

O
k.

 M
ez

. 

561 
1398 

31487 
95 

280 
5 473 

188 
1893 

13 
102 
182 
166 
93 
48 
24 

Li
se

 

90 
1608 

743 
5 

78 
1253 

543 
208 

47 
42 
79 

100 
35 
13 
40 

L
is

e 
D

. 
M

es
le

k 

17 
1 8 5 4 

102 301 
6 

28 
4 888 

1 
1 9 0 1 

35 
16 
41 
o 
o 
9 
6 

527 

9 
o 
t: 
o 

18 
3 378 

792 
18 
55 

1930 
919 
377 
131 
92 
50 
41 
10 
8 

119 

o * 
-s 
+-İ 

O Q 
447 

12 
15 

8 735 

35 
15 

o 
-> 2 

İl
ko

ku
l 

m
ez

un
u 

co
 

4 803 
3 294 

16 
23 

1 362 
1 309 
1 339 

94 
30 
9 
2 
3 
8 

175 

T
ah

si
li 

01
. 

E.
 0

1.
 

43 

1 
2 
27 

3 

T
ah

si
li 

bi
lin

m
iy

or
 

105 
552 
5 

259 
36 

2 

2 

1 

Toplam 293 490 44 766 248 724 45 051 7 749 115 736 24 652 11 857 39 271 3 232 1 176 



- 3 8 0 -

G-ENEL BÜTÇE FİÎLÎ 

D A İ R E L E R R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanıığı 
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 Konmıtanlığı 
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 
Çalışm* Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 

Toplam 

21̂ 7 
19 

.166 
27 
176 
57 

161 
314 

16 872 
5 412 
10 602 
1 612 
6 792 

21 465 
149 
807 

14 314 
171 656 

433 
594 

25 522 
3 356 
9 578 

405 
366 
467 
480 

2 0ı 000 1 750 1 500 1 250 

37 

76 

12 
21 

13 
10 
1 
2 

9'> 

25 
18 
97 
4 
4 
6 
2 
5 
1 
3 
4 
13 

12 
4 

1 
25 
13 

15 
10 
1 
10 
31 

203 
6 

50 
89 
617 
48 
22 

154 
7 
59 

16 
15 
51 

1 
21 
13 
2 

37 
42 
12 
31 
51 

285 
15 

51 
275 
784 
41 
32 

408 
18 

217 
1 

23 
17 
31 
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D A İ R E L E R Toplam 2 000 1750 1500 1250 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 265 2 6 36 
W r ve İskân Bakanlığı 166 3 229 30 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 1 040 1 7 

Toplam 293 490 146 301 1494 3 491 

GENEL 

Çalışanların emeklilik müktesep 

5 
1 

16 

1 

3 
26 
9 

213 
7 

50 

9 

7 

2 
2 
14 
9 
26 
128 
19 

42 

11 
3 

11 
1 

6 
2 
40 
17 
53 
140 
21 

48 

8 
1 

1 
17 
1 

9 
4 
54 
61 
80 
235 
38 

70 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

200 
11 
122 
17 
144 
48 
1411 
214 

16 269 
5 199 
10 321 
1 375 
6 155 
19 129 

149 
689 
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D A İ 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 t§leri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tamtma Bakanlığı 
İmar ve îskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

13 636 
139 169 

158 
481 

23 927 
2 996 
5 718 
355 
299 
364 
312 
152 
86 
888 

Toplam 248 724 

2 000 

86 
1 121 

47 
28 
263 
10 
105 
1 
16 
9 
14 
6 
9 

2 046 

1 750 

115 
2 710 

22 
20 
216 
17 
227 
3 
13 
17 
24 
6 
6 
3 

3 657 

1 500 

174 
2 564 

24 
36 
317 
17 
183 
3 
14 
10 
20 
8 
10 
14 

3 747 

1 250 

253 
1 847 

15 
34 
538 
33 
262 
11 
31 

1 22 
21 
19 
7 
41 

3 713 
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GENEL BÜTÇE FİÎLÎ 

D A İ R E L E R Toplam 1750 1500 1250 1100 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlamja 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 

127 1 
882 8 
114 
248 
33 
221 
81 
142 
768 

8 723 
1655 
4 804 
10 590 1 
3 096 2 
892 
640 
272 5 

3 917 
17 521 3 

904 3 
729 

29 448 
505 

9 531 1 
2 578 
326 9 
230 
321 

7 
1 19 

4 
1 1 

1 
9 
2 
1 
24 

12 
1 6 
1 355 
2 5 

5 
1 
6 
19 
35 

15 38 
43 
32 
4 

174 
48 

3 18 
5 
14 

3 
32 
5 
1 

8 
10 
1 
17 

4 
1 

556 
2 
5 
o o 
47 
23 
49 
41 
23 
46 

156 
32 
8 
2 
19 



o 
LO 
CM 

£2 <>> ^ £2 £ °° t~ c o t - c o o < M O O t ~ o o LO co 
00 rH LO OO O t ~ LO rjl | > 1—I CM ^ CM lO H CO 
Ifl Oî « !C t- ^ r ^ t > O 1—! (M O 

CO rH 00 CO CM TH 

CO 

o o 
CO 

(M b- TH «D O LO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c 5 ^ ^ ^ ^ E İ ^ S 6 < 5 ^ ^ , İ S , * T : t H 

(M T*< CM 

s & 
S S S 3 3 b - 5 ! 3 g 8 t - 8 3 8 S f e 8 & 8 5 & 8 8S! 

CM O ^ m co 00 

r H (M 

0 0 
co 

o 
o 

vo c* S ^ S ^ a S H S o m ^ N H W M ^ n f f l w û S c q ^ w 

<,N WJ £i N H CO M rH lO (M " CO M H 

T-İ rH CM 1-1 

o 
00 CM O CO CO 

W 1—1 CM (M 
00 C0 t- O CC O C O C D 0 0 0 0 « 5 L O C O ^ ^ CO rH CO rH O Cft 

^ r H CO t- CO LO O f f i l > C O O l f l O ) C W ( M C O 
^ — ~ ' CO 00 rH CM M 

cı 

o o 
LO 

LO LO O b-
r-i CO 

0 0 0 0 O O l > 1 0 L O O t > N b - l > ' - O O H C M W T f C : t O O H C 0 l Ç 5 b - O ( M 
( M ^ C M C Ö CM H CO Ö İ H l O ^ ^ O O m C O t - C O b - O f i H H t O C O f O M I 

CM r H r H r H r H CO 0 0 r H CO C0 CM 

O o 
co 

r H ı£> T - I CM LO r H !>. T̂ . rH 

Pn 
5 

o 
o 

o o 
00 

o 
LO 
es 

J ) X | > ( N ( M H B k 0 o t > t ' û 0 I M W t T H C 0 ' * l > f f i 0 5 C ) i n H C 0 O t > C 0 
H ( M H H <M 1—I t - - H H CO C O C O O Î o i O C i f f i l M İ l t O c O r H 

r H 0 0 - ' H C O H H H CM r H 

Oî LO rH CM 
rH t - , CM rH 

( M t - L O C O C O C O L O r H ( M T ^ C M O O ^ C O c O ^ b - L O L O C O C O O t O C O 
CM T J İ r H C O O C O C M r H O 0 c O L O 0 0 C O C M L O C M C M r H 

t ^ r-\ r H ' CM r H 

t û O O b - O O H ^ N . O r H r - C O t - ^ r M ^ C O a O r H C O t - C O O L O L O C i r H O 
rfl rH CO C î Ç M C O r H T h r H C O C M O î ( M b - i—I 

CO rH CM 



- 3 9 0 

D A İ R E L E R 

Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı 
W ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Cum-huriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Bakanl ığ ı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanliğı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Toplam 

Toplam 1 750 1 500 1 250 1 100 

650 
530 

1 188 

101 666 

113 
843 
102 
240 
31 
195 
53 
140 
752 

6 763 
1342 
4 582 
7 846 
2 895 
653 
498 
249 

3 557 

10 

33 34 

27 37 
16 1 
13 5 

944 1 137 

GENEL 

Çalışanların emeklilik müktesep 

1 

1 

1 

1 
1 4 
1 1 
1 1 

2 

6 
1 

134 127 

3 1 
1 

1 
4 
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D A İ R E L E R 

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 

Toplam 1 7! 

16 793 
711 
477 

27 616 
466 

7 762 
2 298 
278 
217 
314 
585 
206 
971 

89 548 

750 1 500 1 250 1 100 

2 
2 

20 
3 
2 
2 
3 

3 

1 

14 
4 

33 

21 
2 
1 
1 

15 
6 
1 

187 243 
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D a i r e l e r 

Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm Ye Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığı 

Toplam 

Kararla 
alınan 

kadrolar 

39 
653 
295 

8 521 

15 871 

Münhal 
kadrolar 

7 

48 
6 370 

9 000 

Çalışan. 
Tek. Pe. 
derece
lerdeki Yüksek Lise T. 
Aded T.Aded Aded 

32 22 3 
653 513 40 
247 210 1 

2 151 2 037 34 

6 871 5 098 169 

Lise 
D.M.P. 

6 
87 
33 
58 

1 529 

Orta T. 
Aded 

8 
3 

13 

33 

Orta De. 
M. T. 
Aded 

1 
4 

9 

33 

Tahsili 
hilin-

İ lkT. Tah. Ol. miyen 
Aded Eıh. olan Aded 

1 

8 1 
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Genel bütçe teknik personel kadroları 

(Kararla alınan) 

Toplam 1,3 12 11 10 897 8 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri [Başkanlığı 
Tapu ve Kadastno Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
î t l e r i Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandanma 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 Isi. Gn. Md. lüğü 

503 23 41 56 

4 253 

6 

1547 
46 

4 333 

40 
1 

715 1256 

1 1 

56 76 
1 2 

1 689 

3 

(80 
2 

08 

140 

147 

59 

35 

-1 

281 
11 

63 53 4 3 

82 124 25 30 

80 2 

468 
16 

69 
5 

72 247 

1 



. D a i r e 1 e r 

Ulaştırma Balkanlı^ 
Çalışma 'Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tmar ve iskân Bakanlığı . 
Toprak ve iskân tş. Gn. Md. lüğü 
Köy işleri Bakanlığı 

Toplam 

39 
653 
295 

8 521 

13 

1 
8 
1 
4 

12 

o o 
130 
.10 
282 

- 3 9 7 -

11 

5 
132 
20 
761 

10 

6 
144 
35 

2 761 

897 

7 
239 
44 

2 730 

8 

8 

45 
648 

7 

9 

45 
390 

63 53 4 

50 26 15 
443 250 226 

3 

4 
26 

D a i r e 1 e r 

ÜENEL BÜTÇE TEKNİK PERSONEL KADROLARI 

(Çalışan teknik personelin derecelerdeki aded) 

Toplan, 13 12 11 10 9 8 7 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 

1 1 1 

4!4 16 öt 29 54 59 56 103 25 30 
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GENEL BÜTÇE TKKNiK PLRSONLL KADROLARI (Münhal) 

D a i r e l e r Toplam 13 12 11 10 9 8 7 6 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay * 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet isleri Başkanlığı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 89 7 4 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
tekleri Bakanlığı 
Rnmnyet Genel Müdürrüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 2 1 1 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 2 470 13G 534 J 038 
Ticaret Bakanlığı 
Sağh ve Sosya l Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 2 
Devlet Meteoroloii İşleri Genel Müdürlüğü 3 3 

27 4 26 

(İ92 72 2 5 
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D A İ 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 Sn İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Ürctm,c Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

FİİLÎ KADRO 

Toplam 2 000 1750 1500 1250 

498 
60 

312 
622 
195 
94 
154 
503 
427 
178 

3 523 
3 901 
279 
57 
55 ] 

10 858 1 

2 
1 

1 

1 
2 

2 
1 
1 
1 

L 5 

L 17 

10 

o 

2 
1 

8 
9 
1 
21 
33 
2 
7 
11 

108 

18 
2 
o 
o 7 
4 
2 
4 
65 
39 
4 
75 
86 
24 
6 
5 

344 
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Çalışanların emeklilik müktesep 

D A İ R E L E R 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet S* işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orn,an Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Bakanlığı 

Toplam 

Toplam 

455 
40 

224 
•288 
148 
50 
116 
157 
179 
105 

3 336 
1978 
179 
43 
31 

7 329 

2 000 

10 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
19 
8 
1 
31 
59 
5 
2 
1 

149 

1 750 

11 
2 
5 
2 
3 
4 

16 
13 
4 
66 
81 
7 
1 
i 

216 

1 500 

9 
3 
4 

1 
1 

13 
8 
2 

115 
106 
6 
5 
1 

274 

1 250 

11 
1 
9 

11 
6 

18 
13 
6 

160 
77 
32 
4 
3 

351 
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KATMA BÜTÇE (D Cetveli) 

D a i r e 1 « r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden. Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Mey. İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Bakanlığı 

o 
03 

893 
203 

2 002 
1807 
2 864 
1 107 
1 263 
1 380 
1 969 

192 
2 209 
4 338 
439 

1804 
31 

69 
24 

120 
146 
230 
414 

8 
45 
700 
56 
109 
4 

3 s 

892 
150 

1 933 
1783 
2 577 
987 

1117 
1 150 
1555 

184 
2 164 
3 638 
383 

1 695 

H H 

8 
12 
35 
46 
50 
125 
47 
72 
77 

19 
3 
53 
86 
2 

EH 

10 
20 

108 
225 
200 
68 
77 
160 
255 

7 
64 
55 
10 
117 

4 
S 
56 
130 
200 
89 
83 
146 
159 
2 

29 
12 
32 
136 
1 

EH ^ 

o < 

fil 
H 03 

O EH 

16 
164 
278 
500 
102 
112 
236 
239 
8 
85 
55 
50 
250 
1 

36 
11 
12 

r* 

o 
31 
28 
67 

9 

• 67 
13 
146 
925 
800 
301 
472 
456 
603 
80 
089 
290 
169 
694 
18 

o3 

03 

O» 

r*î 
O 

M 
•h-i 

T İ 
CD 

•"Ö 

^ 

m 
,s3 
03 

EH 

• rH 
(H 

<P 

' JJİ 

^ CÖ 

EH 

ö 
ı—1 

c p 

79 
132 

17 
52 
55 
85 

44 
34 
154 
2 

635 
18 
309 
36 
115 
294 
288 

120 

870 
181 
39 
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D A İ R E L E R Toplam 

V a M a r G ^ M ü d Î M ğ ü " """"892 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 150 
Ankara Üniversitesi 1 933 
Hacettepe Üniversitesi 1 783 
İstanbul Üniversitesi 2 577 
İstanbul Teknik Üniversitesi 987 
Ege Üniversitesi 1 117 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 150 
Devlet ISU İşleri Genel Müdürlüğü 1 555 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 184 
Tekel Genel Müdürlüğü '2 164 
Ormıan Genel Müdürlüğü ,3 638 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 383 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1 695 
Potrol Dairesi Başkanlığı 27 

Toplam 20 235 

Çalışanların emeklilik müktesep 

1750 1500 1250 1100 

1 

1 

6 
1 

1 

1 
2 

1 
6 

16 
3 
8 
3 

6 

1 
10 

17 
6 

13 
4 
1 

10 

8 
29 

1 

13 55 92 
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D A İ E E L E R 

Vakıflar Gen^Müdür lüğü " 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettcpe 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 Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

FİİLİ KADRO 

Toplam 

203 
' 2 002 

1807 
2 864 
1107 
1 263 
1 380 
1 966 
192 

2 209 
4 338 
439 

1804 
31 

22 501 

1750 

1 
15 

5 
7 

13 

10 
12 

63 

1 500 

5 
2 
5 
1 
15 
4 

24 

4 
16 

76 

1 250 

i 
3 
41 
14 
78 
150 
26 
276 
62 

17 
14 
16 
105 
4 

807 

1 100 

1 
3 
28 
25 
65 
47 
18 
82 
o o 

1 
21 
14 
42 
109 

491 
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KATMA BÜTÇE TEKNİK PERSONEL KADROLARI 

(Çalışan teknik personelin derecelerdeki adedi) 

D a i r e l e r Toplam 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayollan Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sah. Sağ. Gnl. Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Onman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üret. Çift. Genel Müdürlüğü 
Devliet Hava Mey. İşi. Gn. Müdürlüğü 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

T o p l a m 4482 _ 1 2 ^ ^ ^ ^ ^ 3 7 5 ^ ^ ^ " İ 7 ~ Î Ö " ~ 2 

i 

117 
66 
19 
34 
29 
37 
11 

1 540 
1 851 

ı 
162 
418 
97 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

— • 

1 

7 
13 
1 
3 
2 
3 
— 
200 

7 7 8 
8 8 14 
2 1 3 
3 5 6 
6 7 -
3 2 3 
3 — 1 

120 317 402 
202 257 377 174 

6 
24 
6 
3 

7 14 16 
46 57 65 
4 9 8 
3 6 9 

10 
8 
-
7 
— 
3 
3 

402 
172 

1 
18 
80 
14 
11 

13 
4 
7 
9 

-
3 
3 
10 
216 

18 
59 
21 
12 

15 
10 
3 

-
2 

88 
184 

7 
86 
23 
14 

19 

-

7 
6 
— 
— 
151 

16 
— 
12 
15 

15 

1 

— 
11 
— 
— 
117 

22 
— • 

— 
15 

15 

— 

6 
— 
— 
— 
— 

25 
— 
— 
11 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

10 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

2 
— 
— • 

— 
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D A İ R E L B ] R 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak-Su Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Toplam 

~~945 
346 
7 
.6 
86 
608 
382 
4 

357 
15 014 
2 155 

1 750 I 

2 

2 

9 

1 500 

6 
1 

26 

DÖNER SERMAYE 

1 250 

65 
9 

17 
31 

5 
197 

1 100 

66 
8 

27 
5 
1 
2 

384 

19 910 13 33 524 493 
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DÖNER SERMAYE KADROLARI 

Daireler 

Veteriner isleri Genel Müdürlüğü 
Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Turizm ve T a n t a l Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak Su Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitem 
Haeöttepe Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. On. Md. iüğü 

Tıop lam 

945 
346 

7 
6 

86 
608 
382 

4 
357 

15 014 
2 155 

19 910 

1 O 

^ 1 
436 
121 

1 
15 

109 
125 

86 
2 569 

188 

3 650 

13 3 ^ 

•509 
225 

7 
5 

71 
499 
257 

4 
271 

12 445 
1967 

16 260 

J3 '»3 

367 

13 
2 

8 
195 

585 

ta
hs

ill
i 

1 
1 
2 

87 
10 
2 
8 

164 
1 

276 

O) 

O) 

ah
si

lli
 

28 

1 

97 
2 

20 
99 

247 

H 

5^ 

56 
6 

1 

51 
53 

39 
528 
16 

750 

1 
O 

Kİ 
EH 

5 

1 

12 

18 

rM 

10 

11 

16 
59 

.. '5 

71 
143 
145 
1 

121 
' 142 
996 

699 

41 
5 

64 
40 

45 
90 
349 

634 

149 
o 
O 

44 
4 
1 
30 

1 227 
593 

2 051 



Daireler Toplam 

Vöteriner İsleri Genel Müdürlüğü 509 
Pamuk İslen Genel Müdürlüğü 225 
Turizm v'e Tanftma Bakanlığı 7 
Köy İşleri Bakanlığı 5 
Toprak Su Genel Müdürlüğü 71 
Ankara Üniversitesi 499 
Hacettepe Üniversitesi 257 
İstanbul Teknik Üniversitesi 4 
Ego Üniversitesi 271 
Orman Genel Müdürlüğü 12 445 
Devlet Üretme Çift. Genel Mel. lüğü 1 907 

Toplam ] ^ 2 6 0 

- 417 -

DÖNER SERMAYE KADROLARI 

(Çalışanların emeklilik mükteseplerine) 

2000 1750 1500 1250 1100 950 800 

1 20 24 
7 3 3 

2 9 
1 1 

7 5 10 12 41 60 187 
1 

7 ~ 5 ~7o ~13 ~49 ~~86 225 

700 600 500 450 400 350 300 250 

36 83 63 49 83 55 87 8 
5 6 19 25 40 60 44 13 

1 1 3 2 
1 2 1 1 

22 49 
25 56 71 93 33 38 154 18 

3 4 14 18 2.15 

1 4 1 5 13 52 195 
208 251 920 1074 3099 3490 3081 

2 60 60 117 254 810 625 38 

277 ~460 1135 1368 3529 4526 4229 ~341 



Daireler 

Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Danıştay 
Adalet Bakanlığı 

Toplanı 

- 4 1 8 -

HÂKİMLER (FİİLÎ KADROLAR: 

Toplam 2 000 1 750 1 500 1 250 

405 41 - 16 63 
44 20 - 3 7 
279 78 - 8 24 

4 426 247 50 290 536 

5 151 381 50 317 630 

1 100 

60 
8 

612 

~m 

950 

45 

14 
.•37 

586 

800 

70 
o o 

22 
577 

672 

700 

50 

700 

600 

30 

500' 

30 

26 31 37 
624 526 457 

587 524 

Daireler 

Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Danıştay 
Adalet Bakanlığı 

Toplam 

HÂKİMLKK (DOLU KADROLAR) 

Toplam 2 000 1 750 1 500 1 250 1 100 

344 
29 

246 
4 315 

49.34" 

37 
19 
70 
239 

. 
— • 

— 
50 

15 
o 
û 
8 

290 

57 

565 50 316 627 693 

950 

- 29 60 

24 24 30 
536 612 507 

566 

800 

54 

22 
577 

653 

700 

693 

600 

45 

26 
622 

20 

31 
523 

574 

500 

27 

11 
359 

397 



Daireler 

Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
EGO Üniversitesi 

ÜNİVERSİTE ÜÖIİETLU ÜYELERİ (Fiilî kadro) 

Toplanı 2000 1750 1500 1250 11.00 950 800 700 600 500 450 400 

1 688 
814 

1 750 
869 
587 

72 
9 

70 
25 
9 

76 
13 

,. 
18 

101 
24 
68 
39 
29 

108 
22 
84 
37 
28 

181 
38 

195 
80 
40 

145 
89 

135 
105 

39 

241 
123 
253 
131 

71 

206 
139 
203 
141 

97 

245 
123 
306 
121 
108 

124 110 
3,78 5 
133 
i 28 

30 
20 

Toplam 5 688 185 187 261 279 534 513 719 786 903 1056 165 

Daireler 

Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

irNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ (Dolu kadrolar) 

Toplam 2000 1750 4000 1250 1100 950 800 700 600 500 450 400 

1 243 57 62 78 70 110 101 140 138 216 271 -
526 6 7 11 4 16 58 84 88 99 106 47 

1216 68 51 56 41 114 107 157 106 215 296 
466 25 26 29 18 64 45 56 73 66 61 3 
428 8 16 26 14 26 18 47 68 78 107 20 

Toplam 3 879 164 162 200 147 330 329 484 473 674 8 841 75 





Devletin iştiraki bulunan ortaklıkların 1967 yılına ait 
bilanço ve netice hesapları 
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AKTİF 
Sabit kıymetler 

Binalar ve t e f l e r 
Makineler 
Nakil vasıtaları 
Demirbaş ve mefruşat 

Mütedavil kıymetler 
Genel Müdürlük kasası 
Şubeler 
Bankalar 
Esham ve tahvilât 
Malzeme anbarı 

Sair aktifler 
Muhabirler 
Çeşitli borçlular 
Geçici borçlular 

Zarar ' 
1964 yılı zararı 
1967 yılı zararı 

(Anadolu Ajansı T. A. O. nın 

236 205 42 
486 253 97 
102 000 -
183 381 71 

131 050 38 
65 055 98 

839 295 96 
27 751 — 

145 539 62 

11262 20 
22 693 31 

689 156 27 

235 952 12 
79 153 85 

Türk Lirası 

1007 841 10 

1 2 0 8 692 94 

723 111 78 

315 105 97 

3 254 751 79 

31 Aralık 1967 tarihli Bilançosu) 

Sermaye 
Mütedavil kıymetler 

Bankalar 
Karşılıklar 
Amortismanlar 

Binalar ve tesisler 
Makineler 
DemLbaş ve meü.uşat 

S.-L* pasifler 
Yabancı ajanslar 
Çeşitli alacaklılar 
Geçici alacaklılar 
Devle, tahsisatı 

5 

59ı 467 
328 964 
74 950 

83 0<82 
364 900 
159 579 

1 400 548 

—, 

38 
73 
56 

— 
18 
64 
18 

PASİF 

Türk Lirası 

20 000 — 
5 — 

763 254 12 
463 382 67 

2 008 110 — 

3 254 751 79 
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AKTİF 

Kasa ve bankalar 
Hisse senetleri ve tahviller 
İkrazlar (İpotek mukabili) 
Borçlu hesaplar : 
a) 'Sigorta ve Reasürans şirketleri 
cari hesapları 
b) Sedan ve Retrosedanlar nezdin-
dcki depolanınız 
e) Diğer borçlu hesaplar 

Sabit kıymetler 
a) Demirbaş (800 000 liraya sigor
talıdır) 
b) Gayrimenkuller (13 310 000 lira
ya sigortalıdır.) 

Millî Re 

Lira K. 

28 831871 49 

o 577 613 43 
900 818 36 

. _ 

asürans T. A. O 

Lira K. 

13 643 604 83 
40 748 468 59 
15 871531 03 

35 310 303 28 

1967 kâr ve zarar hesabı 

Sermaye 
Kanuni yedek akçe 
Çeşitli yedek akçeler 
Serbest karşılıklar 
Teknik ihtiyatlar : 
(Rctrosesyonerler hissesi hariç) 
a) Cari muhataralar ihtiyatı 
10 Fevkalâde zararlar ihtiyatı 
e) Riyazi ihtiyatlar 
d) Muallâk hasar ve tazminat ihti-
yatları 

Lir s 

29 852 
2 800 

25 246 

14 888 

ı K. 

649 
000 
200 

699 

PASİF 

Lira 

1 000 000 
2 434 486 
3 000 000 
2 000 000 

72 787 548 

K. 

63 

1 

5 411991 02 5 411990 02 

Alacaklı hesaplar : 
a) Sigorta ve Reasürans şirketleri 
cari hesapları * 8 246 396 22 
!)) Retrosesyonerlerin depoları 13 937 537 94 
e) Diğer alacaklı hesaplar 2 179 438 37 24 363 372 

Yekûn 

Nâzım hesaplar (Teminatlarımız) 

110 985 898 75 

39 582 974 

Amortismanlar : 
a) Demirbaş amortismanı 
b) Gayrimenküller amortismanı 
Kâr 

Yekûn 

Nâzım hesaplar (Teminatlarımız) 

1 660 510 1 660 510 
3 739 981 59 

110 985 898 75 

39 582 974 



- 426 -

BORÇ 

Teknik neticeler : 
Yangın branşı : 
Retrosesyonerlere devredilen primler 
Verilen komüsyonlar 
Ödenen tazminat 
Yangın söndürme masraflarına işti
rak payları 
Muallâk hasarlar ihtiyatı 
Cari muhataralar ihtiyatı (Retroses-
yönerler hissesi hariç) 
Fevkalâde zararlar rezervi 

Nakliyat branşı : 
Retrosesyonerlere devredilen primler 
Verilen komüsyonlar 
Ödenen tazminat 
Muallâk hasarlar ihtiyatı 
Cari muhataralar ihtiyatı (Retroses-
yonerler hissesi hariç) 
Fevkalâde zararlar rezervi 
Müteferrik retrosesyon neticeleri 

Kaza branşı : 
Retrosesyonerlere devredilen primler 
Yerilen komüsyonlar 
Ödenen tazminat 
Muallâk hasarlar ihtiyatı 
Cari muhataralar ihtiyatı (Retroses-

Millî Reasürans T. A. O. 

Lira K. Lira K. 

19 538 335 62 
14 515 433 16 
11 

49 

854 353 ' 55 

1441423 18 
4 211 502 

9 321 823 
800 000 61 682 870 

8 337 266 96 
5 342 629 77 
6 274 476 50 
9 481 321 

3 682 095 
1 000 000 

89 191 16 34 206 980 39 

10 055 159 44 
7 641 678 27 
19 232 267 21 
12 396 179 

1967 kâr ve zarar hesabı 

Teknik neticeler : 
Yangın branşı : 
Müdevver cari muhataralar ihtiyat! 
(net) 
Müdevver- muallâk hasarlar ihtiyat, 
(net) 
Reasürans primi 
Alman komüsyonlar 
Yangın söndürme masraflarına işti
rak paylarında retrosesyonerler his
sesi 
Ödenen tazminatta retrosesyonerler 
hissesi 
Muallâk hasarlar ihtiyatında retro
sesyonerler hissesi 
Müteferrik retrosesyon neticeleri 

Uakliyat branşı : 
Müdevver cari muhataralar ihtiyat! 
(net) 
Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı 
(net) 
Reasürans primi 
Alınan komüsyonlar 
Ödenen tazminatta retrosesyonerler 
hissesi 
Muallâk hasarlar ihtiyatında retro-
sesyonerler hissesi 

ALACAK 

Lira K. Lira K. 

9 482 360 

l 518 956 
35 750 201 
9 497 429 

737 018 

6 901 776 

1 869 
897 913 

4 325 959 

2 707 226 
15 031 985 
3 177 248 
4 445 879 

6 565 909 

21 
58 

34 

77 

612 
41 66 655 267 31 

66 
92 
59 

36 254 208 17 
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Millî Reasürans T. A, O 
BORÇ 

Lira K. Lira K. 

Amortismanlar : 
a) Demirbaş amortismanı 19 513,25 
b) Gayrimenkul amoıttdamanı 102 565 122 078 25 
Memurlar Emekli Sandığına ödenen 600 000 
MuMelif zararlar 68 362 74 
Karşılıklar : 
ödenecek vergiler karşılığı 840 000 7 686 850 50 

Müdevverkâr 88~517 91 
1967 yılı kârı 3 651 463 68 3 739 981 59 

1967 yılı 'bilanço kâr ve zarar hesabı 
ALACAK 

liira K. Lira K 

Malî neticeler : 
Müdevver kâr 
Hisse senetleri ve tahviller gelirleri : 
a) Kupon bedelleri 
1)) Kıymet artışları 
İpotek faizleri 
Alman diğer faizler 
Gayrimenkul getrleri (net) 
Müteferrik gelirler 

88 517 

2 041 «28 
2 041 828 
1 172 784 

912 667 
1 140 653 

67 842 

91 

,56 
45 
79 
75 
92 
06 

201336 084 43 201 336 084 43 



AKTİF 

Kasa ve bankalar 
Alacaklar 
Stoklar 
Peşin ödemeler 

Cari aktifler toplamı 
İştirakler 
Özel fonlar : 
DC-9-30 uçakları 
DC-9-30 uçakları malzemesi 
Uçaik Malzemesi 
IMğer mazeme 

Faiz kambklar ı 
Sabit .kıymete : 
Uçaklar 
B m A r 
Atelye teçhizatı 
Mobilya ve .mefruşat 
Ver .ruaibil va r ta ln 
Diğer teçhizat 

Toplam 
Amortisman 

İlk tesis ve Taaz. Gid. 
Amortisman 

İşletme açığı 

- 4 2 9 -
Türk Havayolları A. O. 1967 yılı bilanço kâr ve zarar hesabı 

Lira K. 

"6976 026 40 
32 149 276 42 
40 987 849 50 
1 302 223 38 

82 209 504 43 
21978 152 35 
4 345 512 49 

96 897 26 

113 461 760 27 
7 233 788 20 
5 057 430 89 
3 665 328 49 
6 867 263 93 

2 535 367 68 

138 820 939 46 
107 003 345 65 

12 248 897 84" 
11448 897 84 

LirM K. Lira K. 
PASİF 

Lira K. 

81 

Bir yıl içinde ödenecek toorc ve taahhütler : 
Lxim Bank. * 8 098 755 01 
BOAC 10 309 573 49 
Yatının Bankası 5 242 356 87 
Verile emirleri 14 377 057 67 

415 375 70 Trafik 501 645 49 
2 580 000 00 Vergi ve resimler 3 708 797 29 

Diğer 387 938 98 

Cari pasifler /toplann 
Bir yıl sonra ödenecek borç ve taahhütler 

42 626 124 80 

108 630 066 53Exim Bank. 
BOAC 

2 669 352 89 Yatırım Ban-kası 
Hazine 

İhtiyatlar 
Sermaye : 
Sermaye 
Ödenmemiş sermaye 

87 499 029 73 
14 955 499 79 
11510 747 93 

5 480 499 23 119 445 776 68 

510 537 28 

90 000 000 00 
19 999 750 00 

Ödenmemiş sermaye 70 000 250 00 70 000 250 00 

31 817 593 

800 000 

4 670 299 

Genel toplam 232 582 688 

81 

00 

83 

76 Genel toplam 232 582 688 76 
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(İİDERLRB 

Genel ve idari giderler 
İsletme giderleri 
M a m g i d e r i 
Trafik ve satış giderici 
Ânzî ve tâli giderler 

Türk HavayoUan Â. O. 

1/ra K. 

29 861 681 04 
56 211 068 48 
21824 479 35 
34 117 915 
3 612 277 23 

1967 yılı kâr ve zarar hesabı 

Yolen bilet geliri 
Posta geliri 
Yük geliri 
Fazla 'bagaj geliri 
Hususi kira geliri 
Diğer nakliye geliri 
Anzi ve tâli gelirler 

İsletme açığı 

CİİOlJlUiEIİ 

I/ıra K. 

!20 OH9 065 45 
4 905 179 03 
4 3J5 167 74 
1 683 016 74 
4 761 112 87 
404 412 59 

4 189 166 85 

140 957 121 27 
4 670 299 83 

Genel toplan. 145 627 421 10 Genel toplanı 145 627 421 10 
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AKTİF 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. nin 

Lira K. 

I - Ödenmemiş sermaye 
II - Kasa 

Serbest Bloke 

VIII - Senetler cüzdanı 
İştiraklerimiz 
Müessesi erimiz 
îstirakelrimiz ve müessese!erimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 

IX - Avanslar 
h a k l e r i m i z 
M ü z e l e r i m i z 
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 

X - Borçlu cari hesaplar 
İştiraklerimiz 
Müessesederimiz kefaldtiyie 

III - T. C. Merkez Bankası 27 282 928 87 68 902 914 96 
IV - Kanuni karalıklar kasası 

Munzam karşılıklar mukabili kıvmetler 123 641 114 17 
Diğer kanuni .karalıklar kasası " 8 004 266 63 

V - Bankalar 
VI - RÖDorlar 

VIT - Tahviller w hisse Senetleri cüzdam 
Hazine plasman 'bonoları 
Tahviller 12 350 631 99 
Tasarruf bomoları 1 078 600 -

129 037 633 52 

7 119 384 33 
500 637 93 

5 962 500 
58 060 025 06 

96 185 843 83 
131 648 380 80 

16 471 850 09 

13 329 231 99 

129 037 633 52 

494 453 033 66 
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30 Aralık 1967 tarihli bilançosu 

I - Sermaye 
I I - İhtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
Özel ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Tedavüldeki tahvillerimiz 
V - Taahhütlerimiz 

T. C. Merkez Bankasına avanslar 
ve reeskont ettirilen senatter 
Transfer emirleri 
Diğer taahhütlerimiz 

VI - Mevduat 
Vadeli 

Resmi mevduat 
Ticari meVduat 
Bankalar mev
duatı 
Tasarruf mev
duatı 

9 190 273 23 

225 648 458 81 

20 087 585 73 

371 252 850 25 

Vadeli 

Vadesiz 

8 000 279 13 

10521735' 78 

110 144 724 17 
20 170-022 68 

52 063 84 

2 185 920 10 

8 608 599 52 

10 347 574 

126 614 335 36 

Vadesiz 

110 144 724 ili7 
20 170 622 68 

52 063 84 

11 376 193 33 

234 257 058 33 

30 435 159 73 

497 867 185 61 

Lira 
PASİF 

K. 

30 000 000 
18 522 014 

773 935 597 

91 

16 244 476 35 

130 367 410 69 
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Sair müşteriler 

XI -Z i r a i krediler 
XII - ipotek mukabili krediler 

XII I -Meslekî krediler 
XIV - i ş t i r a k l e ™ 

Bankalar Kanunu Maid. 48 F. 1 
Bankalar Kanunu Mad. 48 F. 2 

XV - Müessese ve teşebbüslerimiz 
Bankalar Kanunu Mad. 48 F. 1 
Bankalar Kanunu Maki. 48 F. 2 

XVI - » i t kıymetler 
Menkuller (11 197 883,38 Tl.) 
Geyrimenkuller (19 016 250 Tl. 

XVII - Muhtelif borçlular 
X V I I I - Diğer aktifler 

XIX - î l i k t e ^ masrafları 
XX - Zarar 

Geçen yıîdan devreden zarar 
Bülânço yıh zararı 

Nâzım İ cap l a r 

Lira K. 

486 833 011 40 

3 931 321 47 
9 212 754 

— — 

7 896 825 68 
26 753 171 28 

— — 

Umumi Yekûn 

13 144 075 

34 649 996 

4 338 178 
89 594 862 
1 433 331 

1 088 308 942 
1 735 203 184 

2 823 512 127 

47 

96 

26 
12 
17 

95 
65 

60 
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Lira K. 

VII - Tediye emirleri 
mi - Muhtelif alacaklılar • 

I X • Talep olunmamış kıymetler 
X • Diğer; pasifler 

XI - Kâr 
Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı ikan 

Nâzım Ihesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 

Diğer 
Kefaletlerimiz 
tstirakkrimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve müessese-
lerimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Diğer nâzım hesaplar 

6 122 244 51 

Yekûn 

114 084 135 62 

193 866 44G 39 

114 084 135 62 

193 879 751 39 
4 305 _ 

1427 248 297 64 

Umumi yekûn 

4 645 579 31 
33 542 224 82 

346 052 95 
74 583 342 41 
6 122 244 51 

1088 308 942 95 
1735 203 184 65 

2 823 512 127 60 
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Türk Ticaret Bankası A. Ş. nin 3 1 Aralık 1967 kâr ve zarar hesabı 

Borçlu hesaplar Tl. Alacaklı hesaplar- Tl. 

Personel masrafları 30 639 971,78 
Vergi ve harçlar 4 137 579,50 
Verilen fefe ve komâisyonkr 29 589 249,78 
Kambiyo c a r l a r ı 171,06 
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 3 290 0 0 0 , -
Amortıamten ve karşılıkla 6 448 564,98 
Müessese ve teşebbüs]erimiz zararları 
Diğer masraf ve zararlar 13 680 802,87 
Kâr 6 122 244,51 

Alınan faiz ve komüsyonlar 74 641 119,82 
Tahviller ve hisse senetleri geliri 825 005,85 
Banka hizmetleri karşılığında alı
nan faiz ve komüsyonlar 20 776 232,46 
Kambiyo kârları 28 885,03 
İştiraklerimiz kârları 542 580,09 
Müessese ve teşebbüslerimiz kâr
ları 
Muhtelif kârlar 5 094 761,28 
Zarar 

Yekûn 101 908 584,48 Yekûn 101 908 584,48 
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AKTİF 

Diğer avanslar : 
A) Hazineye kısa vadeli avans 
B) Tahvil üzerine avans : 

a) Resmî barikalara 
b) Hususi takalara 

C) Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmî sektör 
*>) Hususi sektör 

D) Bankalar tasfiye fonu ikrazları (153 S. K.) 
E) Zirai finansman (301 S. K. Mad. 2) 

Tahviller cüdan ı : 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî takalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

İtfaya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız karşılığı Hazine 
tahvilleri (154 S. K. Madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı Hazine bonosu 
('65'S. K Mad. 5) 

Gayrimenkuller : (1) 
Bina ve arsalar (2) 
öayrimen&uller amortismanı 

Lira 

Türkiye Cumhuriyet 

1967 yılı otuzaltmcı 

K. Lira K. 

1 951 2 73 115 

93 700 000 
29 025 733 29 

•62 035 381 59 
312 150 73 

269 009 055 74 
141 076 463 

63 460 '302 22 
1 881 75'5 49 
7 698 865 79 

850 000 

2 1546 431 1899 35 

73 890 923 50 

5 275 700 000 

117 765 397 80 5 393 465 397 80 

38 579 233 48 
- 7 640 109 18 30 939 124 (30 
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Merkez Bankası A. Ş. nin 

hesap devresi bilançosu 

Tedavüldeki bankınotlar 
Dövm bacaklıları (KonvertiM) : 

3133 sayılı Kanuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre 

Mevduat : 
A) Resmî mevduat : 

a) Hazine ve genel 'bütçeli idareler 
b) Katma bütçeli idareler 
e) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
d) Diğer âmme müesseseleri 
e) Sair 

B) Bankalar : 
a) Resmî bankalar 
•b) Diğer bankalar 
c) Yurt dondak i 'banklar 
d ) Bankalar tasfiye fonu (153 S. K.) 
e) Mevduat karşı l ı lar ı (301 S. K.) 

CY Muhtelif : 
a) Bloke 
b) Diğer 

D)- Milletlerarası müesseseler ve dış yardım 
karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Ameritoan yardım karşılıkları 
b) Diğer yardım karşılıkları 

Lira K. 

488 792763 54 
451 624 687 43 

134 274 941 88 
-113 215 709 04 

19 455 869 25 
43 756 253 45 

321 556 62 

97 541 145 34 
418 088 622 77 

4 653 740 33 

2 083 937 024 20 

75 169 494 43 
25 995 487 57 

433 466 085 79 

34 043 322 02 

PASİF 

Lira K. 

9 947 745 237 50 

940 417 450 79 

3 483 919 252 , 
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Lira K. Lira K 

Demirbaşlar : ('3) 
Demirbaş eşya 20 900 022 62 
Dmirbaş amortismanı - 11 581 987 98 9 318 034 61 

Muhtelif : 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük ayarlı) 

Safi Kg. 2 970 217 30 080 780 05 
b) Döviz : 

3133 sayılı Kanuna g ö r e : 
Muhtelif 
5256 sayılı Kanuna g ö r e : 
Hariçteki muhabirler 
MuMelif 

c) Dâhildeki hususi 'bankalarla yapılan röpor 
muameleleri 

d) Sair hesaplar 

Toplam 

(1) 36 215 812 liraya sigortalıdır. 
(2) 8 853 569 98 lirası arsalar bedelidir. 
(3) 27 750 000 liraya sigortalıdır. 

144 136 055 74 

153 440 764 02 
317 '328 '609 28 

336 970 339 03 981 956 548 12 

16 810 158 697 55 



Ca2 • 

M 

^ ^ 
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AKTİF 
Türkiye €umlmriyet Merkez OBankası A. Ş. nin 

Türk lirası Türk lirası 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) 
Serbest safi Kg. 10 949 770 
Merinin ısâfi Kg. 71 847 770 

Vadeli altın borçluları : 
(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. 26 660 143 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 s'ayıh Kanuna göre 
6256 sayılı Kanuna göre 

Ufaklık para 
Dâhildeki muhabirler : 

Resmi Bankalar 
Diğer ıbankalar 

Reeskont ve «enet üzerine avans : 
A) Hazine bonoları-
B) Hazine 'kefaletini haiz bonolar: 

a) Katma .bütçeli idareler 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : 

1. Hububat alımları finansmanı 
2. Zirai istihsal fazlası ithalât finansmanı 

c) Diğer İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
C) Ticari senetler : 

*) İktisadi Devlest Teşebbüsleri 
b) Hususi sektör senekleri 

D) Zirai sendtler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınea ibraz edilen senetler 
ıb) Diğer bankalarca ibraz edilen senetler 

110 893 464 
727 636 135 

269 999 797 

98 279 414 
135 143 387 

579 931 
47 461 

348 000 000 

750 000 000 

990 000 000 
17 614 240 

678 983 910 
2 517 292 847 

1 020 757 802 
48 316 891 

65 
95 

11 

57 
45 

18 
40 

152 

90 
74 

07 
42 

1 108 529 

233 422 

60 611 

627 

6 370 965 

397 

802 

484 

392 

692 

71 

02 

88 

58 

65 
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1967 yılı Otuzaltmcı Hesap devresi bilançosu 

Türk lirası 
PASİF 

Türk lirası 

Aitın alacaklıları : 
Hazine Safi Kg. 6 175 013 

Muhtelif : 
a) Ödenecek senet ve havaleler 7 854 241 68 
I)) Muhtelif karşılıklar (Akreditif ve iç istikraz Kars.) 13 009 432 55 
c) Muhtelif mahiyette depozitolar 
d) Döviz: 

3133 sayılı Kanuna göre : 
Muhtelif 
5256 sayılı Kanuna göre : 
Harf teki muhabirler 
Muhtelif 

e) Sair hesaplar 

62 537 258 09 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi : 

'Âdi 
Fevkalâde 
Kıısnsi (Bankamız Kanunu madde 19) 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşıl .g, 
(Bankalar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar : 
K a r : 

1 137 433 673 74 

CO 813 644 54 

100 613 995 29 
340 117 912 15 
320 866 663 08 1 981 309 563 03 

15 000 000 

95 880 356 44 
27,52 541 24 
3 093 452 36 

13 734 590 74 140 233 940 78 

156 851 682 85 
82 144 311 64 

FopJam 16 810 158 697 55 

http://�lerde
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Türkiye Cumhuriyet 

ZARAR VE MASRAFLAR 31 . 12 . 1967 tarihindeki 

Ver len faizler 
Verilen komüsyonılar 
İdare masrafları 
Amortismanlar 
Sair zarar ve (masraflar 
Provizyonlar 
Kâr 

Lira K. 

140 263 207 43 
8 493 001 48 
78 198 659 38 
1 274 509 85 
4 709 012 05 
26 091 400 33 
82 144 311 64 

Toplam 341 174 102 16 
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Merkez B a n k * » A. Ş. n t a 

kâr ve zarar hesabı KÂRLAR 

Lira K. 

Alman fekler 272 745 761 TC 
Alman komüsyonlar 8 148 218 79 
Tahvil Kârton 4 094 077 40 
Kambiyo kârton 51381288 62 
Müteferrik Urlar 4 804 755 60 

Toplam 341174 102 16 
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Türkiye İş Bankası A. Ş. 31 
AKTİF 

Kasa 
T. C. Merkez Bankası 

Serbest 
Bloke 

Kanuni Karşılıklar kasası 
Munzam kargılıklar mukabil kıymetler 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

Bankalar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 

Hazinen plasman bonoları 
Tasarruf bonoları 
Tahviller 

Senetler cüzdanı 
î k t i m k l e n ^ (Bank. Ka. Mad. 38, t 2] 
Sair iştiraklerimiz 
Sair müşteriler 

Avanslar (Sair müşteriler) 
Borçlu cari hesaplar 

İştiraklerimi (Bank. Ka. Mad. 38, f. 2) 
İştiraklerimiz kefaleti ile 
Sair müşteriler 

İştiraklerimiz 
Bankalar Ka. Mad. 48, 3.1 
Bankalar Ka. Mad. 48, 2. 

Lira K. Lira K. 

173 574 341 
342 158 375 

870 696 324 
30 985 963 

60 000 000 
8 581 830 

159 628 109 

148 250 

710 756 299 

452 050 805 
1 123 708 

2 430 877 883 

18 893 553 
325 961 486 

07 
61 

47 
05 

— 

07 

32 
04 
44 

51 
37 

367 310 508 
515 732 716 

901 682 287 

115 365 980 
228 209 939 

710 904 549 

1 866 650 
2 884 052 396 

344 855 039 

83 
68 

52 

31 

07 

80 

88 



Aralık 1967 bilançosu. 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

Karşılıklar 
Taahhütlerimiz 

Avanslar 
Transfer emirleri 
Diğer taahhütler 

Mevduat 

Vadesiz 
Lira K. 

Resmî mevduat 234 859 569 77 
Ticari mevduat 825 921 437 78 
T » n T i i K n I f\T* 

mevduatı 109 -832 080 05 
Tasarruf 
mevduatı 2 952 252 312 43 
Tediye emirleri 
Muhtelif alacaklılar 
Talelbolunmamış kıymetler 
Diğer pasifler 
Kâr 

Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

Vadeli 
Lira 

90 635 127 
64 097 066 

27 249 610 

1 091 907 101 

K. 

02 
60 

28 

51 

Lira 
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K. 

28 879 761 30 
237 573 272 91 

62 491 740 67 
118 415 238 50 

1 258 866 42 

Yekûn 
Lira K. 

325 494 696 79 
890 018 504 38 

137 081 690 33 

4 044 159 413 94 

PASİF 
Lira K. 

40 000 000 
266 453 034 21 

114 795 815 27 
182 165 845 59 

5 396 754 305 44 

22 242 224 92 
372 226 989 55 
3 169 679 95 

129 028 643 96 
60 515 330 95 

60 515 330 95 
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Sa-bit kıymetler 
Menkuller 
Gayrimenkuller 

Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 

Nâzım hesaplar 

Personel masrafları 
Vergi vo harçlar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Tasarrufu ıteşvik ikramiyeleri 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

Lira K. Lira K. 

42 475 505 70 
198 359 232 71 

240 834 738 41 

673 030 82 
275 864 032 52 

6 587 351 869 84 

5 720 010 074 72 

Z 1 M M E T Türkiye iş Bankası 1967 

Lira K. 

187 520 405 27 
50 098 848 12 
176 949 204 11 
15 960 650 88 
39 806 545 83 
58 234 205 42 
60 515 330 95 

589 085 190 58 
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Lira K. Lira K. 

Nâzmı hesaplar 
Cirolarımız 
Kefaletlerimiz : 
İştirakler (Bankalar Ka. Mad. 38, 39). 
Sair müşteriler 

Diğer nâzım hesaplar 

6 587 351 869 84 

313 2,61781 20 

136 828 195 08 
082 716 567 61 
.187 203 530 83 5 720 010 074 72 

yılı kâr ve zarar hesabı 

Alman faiz ve komüsyonar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve kornişonlar 
Kambiyo kân 
İştiraklerimiz kârı 
Muhtelif kârlar 

M A T L U P 

Lira K. 

420 290 760 55 
13 040 318 88 
108 498 139 96 
1787 106 03 
38 288 119 36 
7 180 745 80 

589 085 190 58 
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AKTİF 

I - Ödenmemiş senmaye 
II - Sabit kıymetler 

A) Maddi sabit kıymetler 
İktisap bedelleri 
Amortismanlar 

B) Gayrimaddi sabit kıymetler 
Haklar 
Amortismanlar 

C) Arama ve sondaj 

Fer'i masrafları 
Tükenme payı 

III - İştirakler 
IV - Mütedavil kıymetler 

A) Borçlular 
B) Stoklar 
C) Cüzdan 
D) Kasa ve bankalar 

V - Sair aktifler 
A) Muvakkat ve mutavassıt hesaplar 
B) Tasfiye olunacak alacak ve hesaplar 

Türk Lirası 

890 742 045,45 
- 230 679 406,83 

437 327,03 
- 348 873,68 

244 387 434,38 
- 87 110 705,55 

Türkiye 
Türk Lirası 

660 062 638,62 

88 453,35 

157 276 728,83 

155 876 375,02 
110 651 970,44 
12 165 996,82 
3 866 462,73 

Petrolleri A. O. 
Türk Lirası 

582 000 — 
817 427 820,80 

186 820 000 — 
282 560 805,32 

19 025 720,01 
16 891 701,94 
2 134 018,41 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

1 306 416 346,13 

193 337 708,26 
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1967 yılı kâr ve zarar tablan 

I - Satış kârları 
A) Petrol müştekâtı satış kârları 
B) Diğer satış kârlan 
C) Malzeme ve hizmet satış kârları 
C) Taşıma hizmeti kârları 

II - Alman faiz ve komüsyonlar 
III - Terkedilen 'kuyu ve saha masrafları 
IV - Muhtelif kârlar 

Türk Lirası 

209 585 714 06 
143 471 88 
22 890 45 

77 026 744 37 

ALACAK 
Türk Lirası 

286 778 820 76 

4 081 706 50 
33 825 160 85 
39 223 940 22 

Yekûn 363 909 628 33 
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(BORÇ 
Türkiye Petrolleri A. O. nın 

Lira K. Lira K. 

I - Satış vergive masrafları 
A) Vergi ve resimler 
B) Satış masrafları 

.1I -Verilen faiz ve komüsyonlar 
UT - Amortismanlar 

A) .«afbit kıymetler amortismanı 
C) Arama teçhizatı 
C) Satış istasyonları amortismanı 

IV - Tükenme payı 
A) Kaman sahası 
B) Garzan-sahası 
O) .Diğer sabalar 

V - Devlet (hakki ve (hissesi 
A) Devlet (hakki 
B) .Devlet (hissesi 

VI - Ortaklık merkezi umumi idare masrafları 
VII - Karşılıklar 

VIII - Terkedilen kuyu ve saha -masrafları 
IX - Muhtelif zararlar 
X - Safi kâr 

97 100 124 80 
14 463 676 

1 346 905 33 
9 502 696 69 
4 703 037 55 

1 244 078 94 
3 372 222 53 
4 500 327 78 

441 766 29 
4 735 997 38 

11 563 800 80 

11 836 747 13 
15 552 639 57 

9 116 629 25 

5 177 703 >67 

5 044 657 97 
2 639 776 99 
33 825 160 85 
18 9127 968 65 
150 224 483 45 

Yekûn 363 909 628 33 
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1967 yılı bilançosu 

TUT - Safi kâr 

Lira 

I - Nominal sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Petrol ameliyeleri için yapılan tahsis 
IV - Karşılıklar 
T - Alacaklılar 

T l - Emanet paralar 
YİT - Sair pasifler 

A) Muvafckat ve mutavassıt hesaplar 
B) Tasfiye olunacak hesaplar 

K. 

25 203 709 04 
82 187 75 

PASİF 

Lira K 

500 000 000 
93 306 553 19 

45'2 874 19 
12 987 273 17 
435 404 326 28 
88 754 967 06 
25 285 896 79 

15® 224 483 45 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

1306 416 346 13 

193 337 708 26 
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AKTİF 

I - Ödenmemiş sermaye 
I I - Kasa 

III - T.C. Merkez Bankası 
IV - Karnini karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

V - Bankalar 
VI - Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 

Tahviller 

VII - Senetler cüzdanı 
Sair müşteriler 

VIII - Avanslar 
Sair müşteriler 

IX - Borçlu cari hesaplar 
Sair müşteriler 

X - Zirai krediler 
X I - İştiraklerimiz 

Bankalar Ka. M. 48 F. 1 

XII - Sabit kıymetler 
Menkuller 954 000 Tl. na sigortalıdır. 
Gayrimenkul!er 3 751 000 Tl. na sigortalıdır 

Türkiye Tütünci 

S e r b e s t Bloke 

2 844 88 

4 108 251 
686 233 

1 221 690 

9 637 217 

6 874 011 

299 110 

208 870 

iler ] 

42 
.50 

21 

51 

86 

Bankası A.Ş. nin 
Türk Lirası 

861 000 
3 028 761 69 

2 844 88 
4 794 484 92 

266 184 95 
1 221 690 

9 637 217 21 

6 874 011 51 

299 110 86 

15 138 550 
208 870 

4 016 246 90 
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31 Aralüc 1967 tarihli büânçosu PASİF 
Türk Lirası 

I - öermjaye 
II - İhtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
Özel ihtiyatlar 

I I I - Karşıhklar 
IV - Taahhütlerimiz 

T C Merkez Bankası • 
Avanslar ve reeskont ' 
ettirilen senetler : 
Diğer taahhütlerimiz 

V - Mevduat 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Bankalar mevduatı 
Tasarruf mevduatı 

VI - Tediye emirleri 
VII - Muhtelif alacaklılar 

VIII - Taleblolunmamış kıymet: 
IX - Diğer pasifler 
X - K â r 

Vadesiz 

49 253 

Vadesiz 

27 607 
2 708 646 

487 983 
20 039 278 

ler 

87 

84 
85 
85 
52 

Vadeli 

19 206 874 82 
1280 676 51 

Vadeli 

897 459 79 

680 872 
56 905 

Yekûn 

19 206 874 
1 329 930 

Yekûn 

27 607 
2 708 646 

487 983 
20 936 738 

44 
62 

82 
38 

84 
85 
85 
31 

7 000 000 
737 778 06 

1 5 4 1 9 2 5 26 
20 536 805 20 

24 160 976 85 

229 140 66 
921232 59 

38 854 80 
27 411 76 

401168 55 

Yekûn 55 595 293 73 



- 4 5 6 -

Türk Lirası 

XIII - Muhtelif borçlular 1 262 305 85 
XIV - Diğer aktifler 7 945 944 52 

XV - İlk tesis masrafları 38 070 44 

Yekûn 55 595 293 73 
Nâzım hesaplar 67 282 012 12 

Umjmuii yekûn 122 877 305 85 



Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 
Kefalet]erimiz 
Sair müşteriler 

Diğer nâzım hesaplar 

19 290 350 
1538 938 34 

7 619 645 03 
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20 829 288 34 

7 619 645 03 

33 833 080 75 

Türk Lirası 

67 282 012 12 

Umpımiyekıın 122 877 305 85 
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BORÇLU HESAPLAR 
Türkiye Tütüncüler Bankası A. Ş. nin 

Türle lirası 

I - Personel masrafları 
II - Vergi ve harda..-

I I I - Verilen fak ve W ü s y o n l a r 

IV -Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 
V - Amortisman've İ s l ı k l a r 

VI - Diğer masraf ve zararlar 
VI I - Kâr 

I 470 688 (59 
185 921 78 

1 907 538 85 

61008 28 
144 654 81 
503 840 
401 168 

05 

Yekûn 4 684 807 91 

31 Aralık 1967 yılı kâr ve zarar besabı 
ALACAKLI HESAPLAR 

Î; - Almam faiz ve komiisyonlar 
H - Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

I11! - ıBanka hikmetleri ıkarmlığmrta alınan ikiz ve 
komıüsyoıılar 

IV - Kambiyo kârları 
V - tştiraklerimiz kârları 

Vr - Muhtelif kârlar 

Yekûn 

Türk lirası 

8 574 598 
110 465 

811 954 
1 640 
4 993 

181 155 

4 684 807 

57 
75 

94 
15 
23 
27 

91 



G E R E K Ç E L E R 





CUMHURİYET SENATOSU 

1969 malî yılı Mitçe teklifinin cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 694 957 lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 150 002 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 315 890 
lira M, toplam olarak 15 160 849 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere konan ödeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Bölüm Madde 

TLOOO 11320 Başkan ödeneği : 
21 sayılı Kanun gereğince aylığı 1 500 liradan 12 ayhk tutan olan 18 000 lira ödenek konmuştur. 

11.240 Başkanlık Divanı temsil ödeneği : 
21 sayıh Kanun gereğince üç BaşkanveMline ayda 600, üç İdare Âmirine 500, altı Divan Kâtibine de ayda 300 olmak üzere 
yıllık 61 200 lira ödenek feonulnmstur. 

11.310 üyeler ödeneği : 
183 üye için ayda 3 000 liradan 6 588 000 lira ödemek teklif edilmiştir. 

11.320 Denetçi ücreti : 
22 sayılı Kanun gereğince aylığı 500 liradan 12 ayhk tutarı olam 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

11.330 Üyeler yolluklar : 
183 üye için ayda 1 500 liradan 3 294 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.340 üyeler ölüm tazminatı : 
1 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre ölen üyenin 12 aylık ödenek tutarı 36 000 lira hesabiyle tahminî üç. üye için 
108 000 lira ödenek konulmuştur. 

11.350 Üyeler geçici görev yolluğu : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanmca veyahut Kama Bütçe Komisyonu kararı ile geçici bir görevle gönderile»* üyelerin 
yol, zaruri masraflarını karşılamak üzere. 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

11.360 5408 sayıh Kanun gereğince Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar • 
Geçen yılki 2 000 lira ödenek ay™* teklif edilmiştir. 

11.370 üyeler tedavi giderleri : 
1964 yılı bütçe müzakerelerinde Karma Bütçe Komisyonu tarafından açtoılan bu maddeye gecen yıllar sarfiyatları naon dik
kate atatarak 25 000 lira fazlasiyle 125 000 lira ödenek teklif edilmiştir. * 
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Bölühn Madde 

12.000 12.110 Memur aybklan : 
231 sayılı Teşkilât K a n u n d a k i kadrolardan Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı emrine verilen 14 memur kadrocumun tatarı 
olan .% 35 dâhil 187 110 lira ile 242 sayılı Kamınla verilmekte olan 1, 2, 3, ncü dereceler karşılığı ile 1969 yılı içerisinde kadro-
su üstünde terfi edeceklerin terfilerini temin ımaksaıdiyle 5 664 lira fazlasiyle 203 304 lira ödenek konmuştur. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten tediye edilmek üzere 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Müddetlerini dolduran 13 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş ve Cumhuriyet Senatosunun hizmetlerinin iyi 
bir şekilde görülmesi için 13 aded hizmetli kadrosu ilâve edilmiş olduğundan 146 604 lira fazlasiyle 1 543 044 lira ödenek 
teklif edilmişir. 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Maddenin muhafazası bakımından 1 lira ödenek konmuştur. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Maddenin nmhafazası bakımımdan 1 lira ödenek konmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Geçen yıHri ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıUri ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Geçen y ı M ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi giderleri : 
Sarfiyat dunumu nazarı dikkate alınarak 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin bir kısmının emekliye tabi olması, ayrıca memur aylıkları <«D» cetveli hizmetlileri maaşları-
nın bir yıllığının % 6,5 u d a n 307 264 lka ödenek teklif edilmiştir. 

12.411 Basımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Cumhuriyet Senatosunun Basımevinde ileride çalıştırılacağı basımevi personelinin fazla mesailerini karşılamak üzere maddenin 
muhafazası bakımından 1 lira ödenek konmuştur. 
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Bölünı Madde 

12.412 Teknik isler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışma ücreti 
Oumhuriy'et Senato'unun ileride çalıştıracağı Teknik İşler Müdürlüğü personelinin fazla mesailerim karşılamak üzere madde-
nin muhafazası bakımından 1 lira ödenek konmuştur. 

12.413 6565 sayılı Kanun gereğince Emniyet ımemurlarına verilecek fazla çalışma ücreti : 
Cumhuriyet Senatosunun emniyet işleri Millet Meclisi Emniyet Kadrosu ile görüldüğünden maddenin muhafazası için 1 lira öde
nek konmuştur. 

12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla çalışma ücreti : 
Fazla mesailer karşılığı olarak 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına ve emniyet mensuplarına 4367 ve 42 sayılı Kanunlar gereğince verilmekte olan tayın be
delleri Millet Meclisi Bütçesinden kanlandığından maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yılki gibi 1 lira ödenek konmuştur. 

12.620 5509 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilere verilecek ikramiyeler : 
Halen Cumhuriyet Senatosu kadrosunda olan 14 memur ile 127 hizmetli ve ücretleri birer derece yükseltilmiş olan 13 hizmetli 
ve yeni teklif olunan 13 hizmetliye 5509 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı olup birer aylık maaş ve ücret tutar
larının % 35 zamlı tutarı olan 145 529 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.731 Doktora ödenecek ihtisas ödeneği : 
Doktorun kadrosu ve ihtisas ödeneği hakkında kanun mevcut olmadığından maddenin muhafazası bakımından 1 lira ödenek kon
muştur. 

12.733 231 sayılı Kanunla hizmetlilere verilecek tazminat : 
127 eski hizmetli ile yeni teklif olunan 13 (D) cetveli hizmetlilerine 231 sayılı Kanunla ayda 50 lira hesabiyle verilmekte 
olan tazminatların bir yıllık tutarı olup teklif olunan 13 hizmetlinin tazminatlarının tutarı olan 7 800 lira fazlasiyle 84 000< 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Oeçen yılki ödenek aynen tel lif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yol luğu: 
Memurların tedavi yolluğu g? derlerini karşılamak üzere 2 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Başkanlığın tasvibiyle geçici görevle yurt dışına gönderilecek personelin yolluklarını karşılamak üzere 30 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Maddenin muhafazası batanımdan 1 lira ödenek konmuştur. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Maddemin mnıhafazası batanımdan.1 lira ödenek konmuştur. 

12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.912 Balkan İstişari Meclisine iştirak edeceklerin yollukları : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 NATO memleketleri parlömanterleri Birliği Assamble ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Geçen ydlar sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupumm birlik, konferans ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Gmpmı konferans ve komisyonlarma iştiraklerini temin maksadiyle geçen yılki 60 000 lirabk ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun birlik konferans ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Turizm Birliği Türk Grupunun birlik, konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları olarak gecen yılki 16 000 lira
lık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.923 Avrupa Parlömanter Asamblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan ortaklık parlâmentosu komisyonlarına katılacak
ların yolluMan : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki 60 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.931 Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin yol
lukları : 
Milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştiraki temin için geçen yılki 40 000 liralık ödenek aynen teklif 
edilmiştir. 

12.941 Cumhuriyet Senatosunun diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların yollukları : 
öumhuriyet Senatosu üyelerinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılmaları için 1968 bütçe
sine konulan 330 000 liralık ödenek kâfi geldiğinden ve ileride gelmesi muhtemel davetlere katılmak maksadiyle geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak gecen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bürolarda kullanılacak kanun ve hizmetle ilgili kitap bedelleri karşılığı 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Cumhuriyet Senatosunun ısıtma* Millet Meclisi bütçesine koman ödenekle karşılandığından mutfakta yanan gazlarla sair mas
raflar karşılığı olarak 5 000 lira -ödenek teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
'«D» cetveli kadrosu ile ilâve edilen 13 hizmetliye verilecek giyim eşyaları bedellerini karşılamak üzere 22 200 lira fazlasiyle 
99 200 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
Törenler, ilân bedeli ve törenlere gönderilecek çelenk bedelleri ile yukardaki maddelerde temin edilmiyen ihtiyaçları karşıla
mak üzere 18 000 lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Su bedelleri ile bunlara ilişkin giderleri karşılanmak üzere 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Aydınlatma giderlerini karşılamak üzere 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından 1 lira ödenek konmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yılki 10 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konmuştur. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konmuştur. 
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Bölüm Madde 

13.350 Sa£kk araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Âcil vakalarda kullanılmak üzere doktorlukça gösterilecek likama müsteniden alınacak ilâç ve tıbbî makemeler ile personelden 
bâzılarına verilecek süt ve yoğurt bedellerini karalamak üzere 40 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Yukariki maddelerle temin edilmiyen ihtiyaçları karşılamak üzere geçeli yüki '6 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Posta ve telgraf ücretleri karşılığı 'olarak geçen yüki 10 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon giderlerini karşılamak üzere 90 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : 
Geçen seneki ödenek kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarım giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak elde mevcut vasıtalarla, satınalınacak bir hizmet arabasının işletme ve .onarma gider
leri olarak 70 000 lira ödenek toklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki 10 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri : 
Her türlü araştırma ve soruşturma giderleri karşılığı olarak geçen yılki 10 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.470 Düşünülmeyen giderler : 
Bütçede maddesi budunmıyan giderler karşılığı olarak Başkanlık Divanı kararı ile ödenmek üzere 3 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Açılacak stenograf kursu öğretmenlerine verilecek ücretler ve sair masraflar karadığı olarak 15 000 liralık ödenek teklif edil
miştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Kursa iştirak edecek kursiyerlere verilecek burs bedelleri ile sair masraflar karşılığı olarak 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 15.376 Malzeme ahm ve giderleri : 
El kitapları ve mikro - filmi çekilen kitapların basımevinde veya hariçte ıciltletilmesi masrafları karşılığı olarak geçen yılki 5 000 
liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

"îö^TD Diğer alım ve giderleri : 
Kitaplığın satmalımı her çeşit giderleri Mikro - Filimle alâkalı her türlü malzeme bedelleri karşılığı olarak geçen yılki 10 000 
liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.000 16.110 Basımevi giderleri : 
Basımevinin her türlü işletme giderleri ile personellerine verilecek süt, yoğurt ilâç ve tedavi giderlerini de karşılamak üzere 10 000 
ılira ödenek teklif edilmiştir. 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro giderleri : 
Maddenin muhafazası bakmından 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Başkanlık temsil giderleri : 
Temsil giderlerini karşılamak üzere 60 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Yabancı memleketler ile Avrupa Parlömanter Assamblesi üyelerinden Ortaklık Parlâmento Komisyonuna dâhil olanlardan gele
cek misafir heyetlerin her türlü ağırlama, gezi ve yol masraflarını karşılamak üzere 300 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.730 Tören giderleri : 
Çanakkale ve Dumlupınar gibi törenlere Cumhuriyet Senatosu adına iştirak sebebiyle bâzı masrafın yapılması zaruri bulundu
ğundan bu masraflara karşılamak maksadiyle geçen seneki 8 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.740 Başkanlık konut giderleri : 
Başkanlık konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe, kira ve ıher çeşit giderlerinin karşılığı alarak 
30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Yapılacak onarımları, karşılamak üzere 50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık konutu onarım giderleri : 
Başkanlık konutunun onarım giderlerini karşılamak üzere 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.840 Bakım ve idame giderleri : 
Geçen yılki, ödenek aynen teklif edilmiştir. 

\ 
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Bölüm Madde 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve fcüyük onarım giderleri : 
Maddenin ımuhafazası bat ınımdan 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.000 23.012 Taşıt alımları : 
Başkanlık makam arabası 1962 yılında alınmış olup miadını o ldurduğundan alınacak-makam arabası ile Cumhuriyet Senatosu
nun hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak bir aded münibüs (kaptıkaçtı) bedeli olarak 150 000 liralık ödenek teklif olun
muştur. 

23.642 Cumhuriyet Senatosu binası ve tender için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine dair her türlü gi
derler : 
Maddenin muhafazam batanımdan geçen yılki, ödenek aynen teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 34.711 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.712 Nato Memleketleri Parlömanter Birliğinin iştirak hissesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak hissesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.714 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan ortaklık parlâmentosunun iştirak hissesi : 
Maddenin muhafazası iciıı 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.611 Hizmetliler 11% tedavi" doğumve ölüm yardımları : 
Hizmetlilerin ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı olarak 25 Ö0O ıliralık ödenek teklif edilmiştir. 

35.613 Personele verilecek tayın bedeli : 
Personele bir kişiye günlüğü 436 kuruş hesabiyle verilmekte olan bir er tayın beneli karşılığı olarak 245 076 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

35.710 Cumhuriyet Senatosu Personeli Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandığına (memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 
Cumhuriyet Senatosu memur ve hizmetli adedine göre ve bir kişiye 100 kuruş hesabiyle verilmekte «lan öğle yemekleri kargılığı 
olarak 40 810 lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçmiş yıllar borçları karadığı olarak 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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MİLLET MECLİSİ 

GEREKÇE 

1969 malî yılı bütçe teklifinin, cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 61 004 740 lira yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 115 640 lira, sermaye teşkili ve transfer ' harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere bölüm ve maddelere konan ödeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 
Bölüm Madde 

11.000 11.210 Başkan ödeneği: 
21 sayılı Kanun gereğince aylığı 1 500 liradan 12 aylık tutarı olan 18 000 lira ödenek konmuştur. 

11.230 Bakanlık Divanı temsil ödeneği : 
21 sayılı Kanun gereğince 3 Başkanvekiline ayda 60O, üç İdare Âmirine 500, 9 Divan Kâtibine de ayda 300 er lira olmak 
üzere yıllık 72 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.310 üyeler ödeneği : 
1 sayılı Kanuna göre 450 üye için ayda 3 000 lira hesabiyle 16 200 000 lira 1969 yılı Ekim ayında seçim yapılacağı mülâ-
hazasiyle Ekim, Kasım 1969 aylan mükerrer tediye yapılacağından 450 üye için iki aylık 2 700 000 lira ki, toplam olarak 
18 900 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.320 Denetçi ücreti. 
22 sayılı Kanun gereğince aylığı 500 liradan İ2 ayhk 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

11.330 Üyeler yollukları: 
1 sayılı Kanuna göre 450 üye için ayda 1 500 lira hesabiyle 8 100 000 lira 1969 yılı Ekim ayında secim yapılacağı 
mülâhazasiyle Ekim, Kasım 1969 ayları mükerrer tediye yapılacağından 450 üye için iki aylık 1 350 000 lira ki,* toplam olarak 
9 450 000 lira ödenek teklif edilmiştir. . 

11.340 Üyeler ölüm tazminatı : 
1 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüne göre ölen üyenin 12 aylık ödenek tutarı 36 000 lira hesabiyle tahmini dört 
üye için 144 000 lira ödenek konmuştur. 

11.350 Üyeler geçici gtfrev yolluğu : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

11.360 5408 sayılı Kanun gereğince Hesaplan inceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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"ÎL370 Üyeler tedavi giderleri : 
1964 bütçe müzakerelerinde Karma Bütçe Komisyonu tarafından açtırılan bu maddeye üyelerin tedavi giderlerine sarf edil
mek üzere geçen yıllar sarfiyatları nazarı dikkate alınarak 250 O00 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı olan % 35 dâhil 2 519 910 lira ile 242 sayılı Kanunla verilmekte olan 1, 2, 3 ncü 
dereceler karşılığı 293 610 lira ve 1969 yılı içerisinde kadrosu üstünde terfi edeceklerin terfilerin! temin maksadiyle 23 220 
lira ki toplam olarak 2 836 840 lira ödenek konmuştur. 

12.111 Millî Saraylar memurları aylıkları : 
231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı % 35 dâhil 144 180 lira ile 242 sayılı Kanunla kadrosu üstünde maaş alan
larla terfi edeceklerin terfilerini karşılamak maksadiyle 17 535 lira ki toplam olarak 161 715 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.112 T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu aylıkları : 
Taburun kadrosuna göre ödenek teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince % 10 ve % 15 1er için yapılacak aktarmayı teminen 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Bu yıl terfi sürelerini dolduran 189 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş ve zarurete binaen 32 hizmetli kad
rosu ilâve edilmiş 5 hizmetli kadrosu kaldırılmış ve bir kısım hizmetli kadrosunun da unvanı değiştirilerek 530 550 lira faz-
lasiyle 7 844 040 lira ödenek konulmuştur. 

12.212 Millî Saraylar hizmetliler ücreti : 
Terfi sürelerini dolduran hizmetlilerin kadroları birer üst dereceye yükseltilmiş olmakla 141 750 lira fazlasiyle 1 905 930 lira 
ödenek konmuştur. 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
Bu maddeye 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.232 Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti : 
Oeçen yılki ödeneğin aynen 185 950 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 îşçiücretleri : 
Maddenin muhafazası bakımın dan 1 lira ödenek konmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Personelin çocuk zamlarını karşılamak üzere 44 750 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edümiştir. 
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12.330 ölüm yardımı : 
öeçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi giderleri: 
Geçen yılki ödenek kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emeldi keseneği fcarşıkkları : 
•Millet Meclisi üyelerinin bir kısmının emekliye tabi olması, ayrıca memur aylıkları, (D) cetveli hizmetlileri ve Muhafız Ta
buru subay ve astsubay maaşlarının bir yıllığının % 6,5 u olan 1 340 465 lira ödenek olarak teklif edilmiştir. 

12.411 Basımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.412 Teknik îşler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.413 6565 sayılı Kanun gereğince Emniyet memurlarına verilecek fazla çalışma ücreti : 
37 Emniyet mensubuna 6565 sayılı Kanun gereğince ayda 75 lira hesabiyle 33 300 lira ödenek konmuştur. 

12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verüecek fazla çalışma ücreti : 
(Şoförlere, motosikletli tevzi memurlarına ve bâzı personele Başkanlık Divanı kararı ile takdir edilecek fazla mesai ücretleri
ni karşılamak üzere 60 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.415 Millî Saraylar personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Saraylara gezmek için gelen turist ve ziyaretçilere rehberlik edecek Millî Saraylar personelinden bâzılarına verilecek fazla ça
lışma ücreti olarak 41 500 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
4367 ve 42 sayılı kanunlar gereğince 37 emniyet mensubuna ayda 165 liradan 73 260 lira Türkiye Büyük Millet Meclisi Mu-
hafız Taburu subay ve astsubaylarına verilmekte olan tayın bedellerini karşılamak için de 82 980 lira ki, toplam olarak 156 240 
lira ödenek konmuştur. 

12.540 Hizmeteri tazminatı : 
182 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu subaylarına ayda 200 lira hesabiyle 48 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

12.590 Muhafız Tabum Subay ve Astsubaylarına verilecek kıta tazminatı ile 645 sayılı Kanun gereğince tabibine verilecek tazminat : 
Askerî Personel Kanununa göre Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına verilecek kıta tazminatı ile tabibine verilecek taz
minatlar karşılığı olarak 204 440 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
(Maddenin muhafazam bakımından geçen yılki gibi 1 lira ödenek konmuştur. 
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12.621 5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Meclisi memur ve hizmetlilerine verilecek ikramiye : 
Memurların, hizmetlilerin ve Muhafız Taburu subay ve astsubaylarının birer aylıkları karşılığı olarak 939 140 lira ödenek kon
muştur. 

12.622 4511 sayılı Kanuna göre verilecek ikramiyeler : 
Ordu İkramiye Kanununa göre ikramiye vermeye tümen komutanı ve muadili kurum âmirleri yetkili olduğundan madde 
kaldırılmıştır. 

12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas ödeneği : 
6341 ve 695 sayılı kanunlar gereğince doktora ödenecek ihtisas tahsisatı olarak ayda 1 000 lira hesabiyle bir yıllık tutarı
dır. 

12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat : 
6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince verilen tazminatlar karşılığı olarak 862 800 lira konmuştur. 

12.733 231 sayılı Kanunla hizmetlilere verilecek tazminat : 
231 sayılı Kanun gereğince 709 hizmetliye ayda 50 şer liradan bir yıllık tutarıdır. 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar ve hizmetlilerine verilecek tazminat : 
231 sayılı Kanun gereğince 200 hizmetliye ayda 50 şer liradan bir yıllık tutarıdır. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Geçen yılki ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılki ödenek kifayet ettiğinden 37 000 lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yılki ödenek kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Başkanlığın tensibi ile geçici görevle yurt dışına gönderilecek personelin yolhıklarını karşılamak üzere 50 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu karşılığı olarak 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Muhtemel hizmetleri karşılamak üzere 1 lira ödenek konmuştur. 

12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluklan : 
1966 ve 1967 yılları bütçelerine konulan ödenekler kifayet etmediğinden 1966 yılında 120 000 ve 1967 yılında da 150 000 lira 
aktarılmış ve 1967 yılında ayrıca bir komisyon kurulmuş olduğundan 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. " 
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12.912 Balkan İstişari Meclisine iştirak edeceklerin yollukları : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu y ı l d a 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 NATO memleketleri Parlömanter Birliği Assamble ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin vollukları : 
Grupun konferans ve komisyonlarına iştiraklerini temin için 360 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun birlik konferans ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları. 
Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik, Konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları olarak 24 000 lira teklif edil
miştir. 

12.923 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan Ortaklık Parlâmento komisvonlarma katılacakla
rın yollukları : 
Ortaklık Parlâmento Komisyonu toplantılarına katılacak üyelerin yollukları karşılığı olarak 140 000 liralık ödenek aynen tek
lif edilmiştir. 

12.931 Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Geçen seneki ödenek aynen konmuştur. 

12.941 Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların vollukları : 
Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılmaları için 400 000 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak 178 000 liralık ödenek teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları giderleri : 
Millet Meclisi parti grupları ile müdürlüklerin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarından satmalmması zaruri görülen döşeme ve 
demirbaş bedellerini ve mevcut demirbaş eşyanın onanım ile idame giderlerini karşılamak üzere 300 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bürolarda kullanılacak kanun ve hizmetle ilgili kitap bedelleri ile oylama tesisatında kullanılacak filim ve foto giderlerini 
karşılamak üzere 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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13.150 YaJKacak alımları ve giderleri : 
Üç senelik sarfiyat göz önüne alınarak ve Muhafız Kışlası hamamı ve mutfak teşkilâtı, personel binası çamaşırhanesi hizmete 
girdiğinden artan takribi 350 ton maden kömürü ve kömür fiyatlarındaki zamdan dolayı 200 000 lira fazlasiyle 700 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Törenler için ilân bedeli ve törenlere gönderilecek çelenk bedelleriyle yukari'ki maddelerde temin edilmiyen ihtiyaçları karşı
lamak üzere 75 000 lira ödenek teklif edilmiştir, 

13.210 Su giderleri : 
1969 yılında Meclis bahçe tesislerinde bir kısmının tamamlanması ve servise girmesiyle su sarfiyatı fazlalaşacağı mülâhaza-
siyle şehir suyu ve içme suyu bedelleriyle bunlara ilişkin giderleri karşılamak üzere 400 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 TemMik giderleri: 
•Meclisin temizlik malzemesi ihtiyacı ile diğer giderlerini karşılamak üzere geçen yılki 100 000 lira ödenek aynen teklif edil
miştir. 

13,230 Aydınlatma giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki 1 100 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.241 Bahçe giderleri: 
Meclis bahçesinin bakımı ile ilgili her nevi madde ve malzemenin satmalma bedelleri ile bunlara ilişkin giderleri karşılamak 
üzere geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri : 
Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
Emniyet mensuplarına kanunları gereğince verilecek giyim eşyası karşılığı olarak geçen seneki ödenek aynen teklif edil
miştir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Âcil vakalarda kullanılmak üzere doktorlukça gösterilecek lüzuma müsteniden alınacak ilâç, diş ve diğer malzemeler bedel
leri ile personelden bâzılarına gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere karşı verilecek 'süt veya yoğurt bedellerini kar
şılamak üzere 50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Yukarıdaki maddelerle temin edilmiyen ihtiyaçları karşılamak üzere 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Posta ve telgraf giderlerini karşılamak üzere 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri: 
Geçmiş yıllardaki sarfiyat nazarı dikkate alınarak telefon giderlerini karşılamak üzere 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : 
Başkanlık otomobilinin onarma giderleri, yıkama, yağlama işletme ve diğer masraflarını karşılamak üzere geçen yılki 15 000 
lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma, giderleri : 
Mevcut taşıtlar ile yeniden satmalman taşıtların onarma, işletme ve diğer masraflarını karşılamak üzere 50 000 lira fazlasiyle 
150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
23 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.111 Millî Saraylar yangından korunma ve sigorta giderleri : 
6/6851 sayılı yönetmelik esaslarına göre alınacak malzeme bedellerini karşılamak üzere 45 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri : 
Millet Meclisinin her türlü a r t t ı r m a ve soruşturma giderleri karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.321 Büro giderleri : 
'Muhafız Taburunun kırtasiye, demirbaş temizlik, yakacak giderlerini karşılamak üzere geçen yılki 90 000 liralık ödenek ay
nen teklif olunmuştur. 

14.322 Ulaştırma giderleri: 
Muhafız Tuburunun PTT masrafları ile erlerin nakliye ücretlerini karşılamak maksadiyle 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.323 Taşıt İsletme ve onarma giderleri : 
Muhafız Taburunun taşıt masrafları karşılığı olarak 80 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.325 Giyim, kuşam giderleri : 
Muhafız Taburunun giyecek, teçhizat giderleri karşılığı olarak ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilen erbaş ve 
er istihkaklarında yapılan değişiklik gereğince giyim eşyaları bedellerini karşılamak üzere 234 632 lira ödenek teklif edilmiştir. 
(Bu ödenekten 191 572 lirası Savunma Bütçesine aktarılacak.) 
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14.326 Malzeme alım ve giderleri : 
Muhafız Taburunun tıbbî ecza, sağlık giderleriyle eğitim ve çeşitli malzemesi giderlerini karşılamak üzere 19 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

14.327 Yiyecek alım ve giderleri : 
Muhafız Taburunun yiyecekle ilgili alım ve giderlerini karşılamak üzere 1 103 226 lira, ödenek teklif edilmiştir. (Bu ödenek
ten 657 000 lirası savunma bütçesine aktarılacaktır.) 

14.329 Diğer alım ve giderleri : 
Muhafız Taburunun yukardaki maddelerde karşılanamıyan ihtiyaçları ile spor giderlerine sarf edilmek üzere 4 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

14.470 Düşünülmiyen giderleri : 
Bütçede maddesi bulunmıyan giderler karşılığı olarak Başkamlık Divanı kararı ile ödenmek üzere geçen seneki ödenek aynen 
konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Açılacak Stenograf kursu öğretmenlerine verilecek ücretler ve kursun diğer giderleri karşılığı olarak 18 000 lira ödenek konul
muştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Kursa iştirak edecek bursiyerlere verilecek burs bedelleri ile diğer giderlerin karşıhğı olarak 72 000 lira ödenek konulmuştur. 

15.000 15.376 Malzeme alım ve giderleri : 
Kitaplık için lüzumlu malzemeler bedeli karşılığı olarak 30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.379 Diğer alım ve giderleri : 
Kitaplığın satınalma ve her çeşit giderleri ile mikro - filmle alâkalı her türlü malzeme bedelleri karşılığı olarak 175 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

15.381 Büro giderleri : 
Millî Sarayların büro giderleri kırtasiye, döşeme, demirbaş, temizlik, şehir suyu, aydınlatma, ısıtma ve yakacak giderlerini 
karşılamak ve yeniden satmalmacak üç, aded motopompların bedellerini karşılamak üzere 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.382 Ulaştırma giderleri : 
Millî Sarayların posta, telgraf ve telefon giderlerini karşılamak üzere geçen seneki ödenek aynen konulmuştur. 

15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Millî Saraylar Müdürlüğündeki vasıtaların masrafları karşılığı olarak 13 500 lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Millî Saraylar Müdürlüğü hkmetlilerine verilecek giyim eşyası bedelleri karşılığı olarak 138 870 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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7^387 Yiyecek alım ve giderleri : 
Millî Saraylar Müdürlüğü personeline bir kişiye günlüğü 436 kuruş ^hesabiyle verilmekte olan bir er tayım bedeli karşılığı ola
rak 345 355 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.110 Basımevi giderleri : 
[Basmıevinin her türlü işletme giderleriyle personellerine verilecek süt, yoğurt, i]ne ve tedavi giderlerini de karşılamak üzere 
400 000 lira ödenek konulmuştnr. 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro giderleri : 
Dış münasebetlerin büro giderlerini karşılamak üzere geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.720 Memleketimize i l e c e k ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Yabancı memleketler ile Avrupa Parlömanter Asamblesi Üyelerinden Ortaklık Parlâmento Komisyonuna dâhil olanlardan gelecek 
misafir heyetlerinin her türlü ağırlama, gezi ve yol masraflarını karşılamak üzere geçen yılki miktarın 50 000 lira fazlasiyle 350 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.730 Tören giderleri 
Çanakkale ve Dumlupınar gibi tö^nlere T. V, M. Meclisi adına iştiraki sebebiyle bâzı masrafların yapılması zaruri bulunduğun
dan bu masraflan karşılamak maksadiyle geçen seneki 10 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.740 Başkanlık konut giderleri : 
Başkanlık konutu masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı : 
Meclis ve müştemilâtında bulunan onanma muhtaç yerlerin onarımı ve şeref giriş kapısı bronz korkuluklar mm yapımı için 
523 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.812 Millî Saraylar onarımı : 
Millî Sarayların onarmalarına sarf edilmek üzere 1 224 612 lira noksaniyle 3 507 152 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.840 Bakım ve idame giderleri : 
Mecliste mevcut ısıtma, klima, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik ve akustik tesisleri ile otomatik telefon, otoma
tik saat, asansör ve oylama cihazının bakım ve idame karşılığı 120 000 lira ödenek lynen teklif edilmiştir. 
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21.000 21.610 Etüt ve proje giderleri : 
Meclis bahçesine ait bir kısım inşai tesislerin tatbikat ve detay plânlarının yaptırılması için 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.000 22.611 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
Meclis bahçesine ait bir kısım inşai tesisler ile sulama ve yangın snyu tesislerinin realizesi için 1 770 000 lira ödenek teklif 
.edilmiştir. 

22.621 Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi giderleri : 
Bahçe projesi gereğince, Meclis ön bahçelerinin yeniden yeşillendirilmesi için 594 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.622 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personel ücretleri : 
Bahçe tesislerinin realizesi, sevk - idare ve idamesi gayesine matuf olarak görevlendirilecek teknik personel yevmiyeleri için 
105 640 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.623 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personel geçici görev yollukları : 
Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki yevmiyeli teknik personelin geçici görev yollukları için 2 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri giderleri : 
Millî Saray ve köşklerin, elektrik, telefon, yangın ihbarı ve donanma tesis ve tertiplerinin esaslı surette ıslahı, ikmali için 
190 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

23.000 23.111 Bahçe işleri için makina teçhizat alımları ve onarım giderleri : 
Meclis bahçesinde toprak işleme işlerinde lüzumlu, bir aded bahçe traktörü bedeliyle bu traktörün bakımı ve onarım giderleri 
olarak 14 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Başkanlık makam arabası 1962 yılında alınmış olup miadını doldurduğundan alınacak ımakam arabası için 100 000 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

23.641 Basımevi için ithal edilecek veya satmalınacak makina ve teçhizata ait her türlü giderler : 
Basımevi için satınahnaeak makina ve yedek parça bedelleri karşılığı olarak 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.642 T. B. M. Meclisi binası ve tesisler için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine ait her türlü giderler : 
T. B. M. Meclisi binasındaki tesislerin orijinal yedeklerinin satınalma bedelleri olarak 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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34.000 34.711 Parlâmentolararası birliği Türk Grupunun birliğe iştirak hissesi : 
Parlâmıentolararası Birliği Türk G m p ™ Parlâmentolar Birliğine ödediği yıllık iştirak hissesi olup, geçen yılM ödenek aynen 
teklif edilmiştir. 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanterleri Birliği iştirak hissesi : 
NATO parlömanterleri iştirak payı olarak 38 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğine iştirak hissesi : 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak payı olup geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

34.714 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan ortaklık parlâmentosunun iştirak hissesi : 
Avrupa Parlömanter Assamblesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisince müştereken kumlan Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hisse
si maddesine 1 liralık ödenek konmuştur. 

35.000 35.611 Hizmetliler ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : 
Hizmetlilerin ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı olarak 125 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.612 Millî Saraylar hizmetlileri ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : 
Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlilerinin ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımları için 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

35.613 Personele verilecek tayın bedeli : 
"Personele bir kişiye günlüğü 436 kuruş hesabiyle verilmekte olan bir er tayın bedeli karşılığı olarak 1 384 520 lira ödenek tek-
lif edilmiştir. 

35.710 Memur ve hizmetliler yardım sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 
Başbakanlığın 7 - 2152 sayılı 8 . 8 . 1960 tarihli tamimi ve Maliye -Bakanlığının 30 . 7 . 1960 tarih ve 114403-31/8119 sayılı 
mütalâasına müsteniden bir kişiye 100 kuruş hesabiyle Millet Meclisi memur ve hizmetli kadrosu nazara alınarak 6 360 lira faz-
lasiyle 241 150 lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
/Geçmiş yıllar borçları karşüığı olarak 50 000 lira ödenek konulmuştur. 
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12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yılki 1 O00 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Geçen yılki 5 400 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.370 EmekH keseneği karşılıkları : 
Geçen yılki 90 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

- 12.410 Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maidesine göre, dairemiz personelinden fazla çalıştırılacaklara verilmek üzere geçen yıl alınmış 
olan ödeneğin kifayet etmediği tatbikatımızdan anlaşılmış olduğundan bu maddeye 70 000 lira fazlasiyle 150 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

12.710 TemsÜ ödeneği : 
Geçen yılki 6 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.730 Yaver ve Başdoktor ödeneği : 
Yaverler, Askerî Personel Kanununa ;>öre ödenmekte olan tazminatını tercih ettiklerinden, bu maddeye 6 600 lira noksaniyle 
15 000 'lira ödenek teklitf edilmiıtir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için bir lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.812 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri : 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, yur t içi gezileri geçen senelerden daha az olacağı için bu maddeye 25 000 lira noksaniyle 75 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.813 Yönetim geçici görev yolluğu : 
Geçen yıllardaki bütçe uygulamaları nazarı itibara alınarak bu maddeye 20 0Ü0 lira noksaniyle 40 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yılki 500 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Özel tip vasıta alımlarında, hizmet intibakı sağlamak ve ilgili diğer personele öğretmenlik, yaptırmak maksadiyle bir şoför bir 
makinistin kısa bir süre ile eğitilmeleri için dış ülkelere gönderilmeleri icabet tdğinden bu madde açılmış ve 5 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı Dairesi 1969 malî yılı bütçesi cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 401 603 lira, yatırım harca-
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 287 300 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösteril-
diği üzere 40 000 lira ki, toplam olarak 1968 malî yılı bütçesine nazaran, 28 500 lira noksaniyle, 4 728 903 lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
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11.000 11.100 Cumhurbaşkanı Ödeneği: 
Bu madde ile geçen yılki 150 000 lira ödenek aynen teklif -edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
Gecen yıllar bütçe tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle bu maddeye 40 000 lira noksanivle 32,6 150 lira ödenek telklif 
edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan % 10, % 15 1er için Maliye Bakanlığınca yapılacak aktarmayı temin maksadiyle 
(1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Kö.şk bahçe re korularının bakım ve temizliğini sağlamak anaksadiyle, her yıl 40 - '50 işçi çalıştırılmaktadır. Görevin daimilik 
arz etmesi ve senelerdir dairemize hizmet .etmiş olan işçilerin sosyal haklardan istifadelerini temin düşüncesiyle, 1969 malî yılı 
bütçemizin (D) cetveline 25 kadramın ilâve edilmesi zaruri görülmüştür. Bu sebeple; hizmetliler ücreti maddesine 136 500 lira 
fazlasiyle 1 281 500 lira ödenek teklif edilmiştir. Buna mukabil de işçi ücretleri maddesinden 190 250 lira ödenek düşülmüştür. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
7 . 12 . 1967 tarihli ve 934 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olan esaslara uyulmak suretiyle, kadrolarda, yapılan değişiklikler sebe
biyle, çeçen yıla nazaran 39 550 lira fazlasiyle 166 050 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.830 îşçi ücretleri : 
Mevcut 50 işçiden 25 inin (>D) cetvelinde ihdası teklif lolunan kadrolara nakilleri düşünüldüğünden bu maddeye 100 250 lira 
noksaniyle, yaş ve durumları icabı kadroya almamıyacak olan 15 emektar işçinin de şimdilik icabstırılmaları uygun görüldü
ğünden, 130 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı: 
Geçen yılki 3 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim y o l l u k t a : 
İcabında ödenek alınabilmesi ve maddemin muhafazası için bir lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Devlet Malzeme Ofisinde bulunnnyan ve yok belgesi alman kırtasiye ihtiyacımızı piyasadan teinin etmek maksadiyle bu mad
deye 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Geçen yılki 5 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları v a giderleri : 
Cumhurbaşkanlığı köşkünde ve bürolarında bulunan demirbaş eşya ve döşemelerin yenilenmesi hususu, evvelce Bayındırlık Ba
kanlığına tesbit ettirilip üç, yıllık bir plâna bağlanmış olanihtiyaçların bir kısmı 1967 - 1968 yıllarında temin edilmiş olduğun
dan, 1969 yılında bu maddeden 100 000 Hra indirilmesi cihetine gidilmiş ve 400 000 lira ödenek teklif edilmiştir, gelecek yıl ye
niden ödenek indirilmesi mümkün olacaktır. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Cumhurbaşkanlığı Kitaplığı ihtiyacı bulunan kitaplar bir plân dâhilinde tamamlanmakta ve cilt 1 ettirilmektedir. Tamamlanan ih
tiyaçlar muvacehesinde, bu maddeye 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Dairemiz müştemilâtı binalar ayrı ayrı ısıtma sistemiyle ısıtılmakta iken birbirine yakın bulunanların bir sistemde birleşti
rilmesiyle, 75 000 lira tasarruf sağlıyacağı düşüncesiyle bu maddeye 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.160 Giyim alımları ve giderleri : 
(D) cetveline ilâvesi teklif olunan 25 kadroya alınacak personelin, giyim istihkak!arının karşılanması için bu maddeye 5 000 lira 
fazlasiyle 105 000 ldra ödenek te klif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Geçen yılki 4 000 lira ödenek aynen teklif edilmişth'. 

13.210 Su giderleri : 
Gecen yılki 120 000 Hra ödendi, aynen teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yılki 15 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yılki 130 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yılki 40 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Göçen yıllar Tsütçe uygulamaları nazarı itibara alınarak 10 000 lira noksaniyle 15 000 lira ödem* teklif edilmiştir. 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
Yiyecek maddelerindeki fiyat artışı ve (D) cetveline ilâvesi teklif olunan 25 kadroya alınacak personelin iaşelerini temin maksa-
diyle bu maddeye 25 000 lira fazlasiyle 825 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderieri :' 
Dairemizde çalışmakta olan işçilerden 25 inin hizmetliler kadrolarına nakilleri düşünüldüğünden bu maddeye 2 000 lira noksaniyle 
8 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.350 Sağlık araç, gereç ve, ilâç alımları : 
Dairemiz ihtiyaçlarının bir kıs.n, temin edilmiş olduğundan, l,u maddeye 2 500 lira noksaniyle 5 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Geçen ydlar bütçe tatbikatı naza u itibara alınarak bu maddeye 2 000 lira noksaniyle 8 000 (lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
(.{eçen yıllar bütçe tatbikatı naz,nı itibara almarak im maddeye .10 000 lira fazlasiyle 180 000 lira ödenek teklif edinmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri ': 
1969 yılmda dışarıdan alınacak -dan taşıtların nakliye ve sigorta giderlerini karşılamak maksadivle (bu maddeye 5 000 lira faz-
lasiyle 25 000 lira «denek teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıllar bütçe tatbikatı nasır ı i t i ba r alınarak bu maddeye 2 500 lira. nok,a niyle 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma giderleri : 
1969 malî "yılında alınacak olan yemi taşıtlar daha rantabl olacağı düşüncesiyle bu maddeye 5 000 lira noksaniyle 25 000 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Hizmet taşıtları arasında eski model araHarm bulunması sebebiyle, 'bu maddeye 5 000 lira fazlasiyle 125 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Yangın söndürme alet ve edavatımn bir kısını alınmış bulunduğundan 'bu maddeye 1 000 lira noksaniyle 2 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 
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15.000 15.389 Diğer alımlar ve giderleri : 
Atatürk Müzesinin eskiyen döşeme ve demirbaşlarının onanmkrmm yaptırılması için bu maddeye 3 000 lira fazlasiyle 13 000 li
ra ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.720 Ağırlama giderleri : 
Gecen yılki 150 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı: 
Geçen yılki 50 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.820 Maüdna ve teçhizat onarımı : 
(Bir kısım onarımlar ikmal edilmiş okluğundan İni maddeye 3 000 lira moksaniylc 2 000 ilira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 23.612 Taşıt alımları : 
237 sayılı 'Taşıt Kanununa göre ekonomik ömürlerini doldurmuş ve rantabl olmıyan taşıtların bir plân dâhilinde yenilenmesi 
maksadiyle bu maddeye 152 300 lira fazlasiyle 287 300 lira ödenek teklif edilmiştir. 

* (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 35.720 Çeşitli yardımlar : 

Geçen yüki 40 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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G E R E K Ç E 

1969 malî yılı bütçe teklifinin, cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği itere (20 019 124) lira, yatırm harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 000 001) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretti cetvelde gösterildiği 
üzere (155 000) lira M toplam olarak (25 174 125) lira ödenek teklif edilmiştir. 

B&Iüta MaOcte 

12.000 12.110 AYLIKLAR : 
Bu tertibe konulan 9 270 000 lira ödeneğin; 

11 281 200 lirası, 832 sayılı Kanuni» alınan 1 104 aded kanuni kadro tutarı, 
— 4 737 000 » 1969 yılı «L» cetveline alman kadro tutarı, 

6 544 200 
435 600 » 1 - 3 üst derece terfi farkları, 

2 290 470 » 263 saydı Kanun gereğince ödenecek olan % 35 zam tutarı, 
olmak üzere, toplamı; 

9 270 270 lira tutmaktadır» 
12.150 819 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILACAK ÖDEMELER : 

819 sayılı Kanun gereğince % 10 ve % 15 1er için yapılacak aktarmayı temin en 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
12.210 HİZMETLİLER ÜCREETİ : 

Su tertibe konulan 2 242 800 lira ödeneğin; 
1 420 600 lirası, 1968 (D) cetveli tutarı, 

126 000 lirası 17 aded yeni kadro tutan, 
141200 lirası 52 aded kadronun terfi farkı, 

1 687 800 
- 26 400 lirası çıkanlan 5 aded kadro tutarı, 

1661400 
581 490 l t a n 263 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan % 35 zam tutarı, 

olmak üzere toplamı; 
2 242 890 lira tutmaktadm 
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12.310 ÇOCUK ZAMMI : 
G e n i ş l e n teşkilâtımıza muvazi olarak artan personelin çocuk zammını karşılamak üzere geçen yılda olduğu gibi 82 500 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 DOĞUM YARDIMI : 
Bu tertip ile geçen yılki 10 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ÖLÜM YARDIMI : 
Bu tertip ile geçen yılki 15 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.340 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ : 
Teşkilâtın genişlemesi dolayısiyle mevcut tedavi giderleri ödeneği fcâfi gelmediğinden yeni ihtiyaçları karşılamak üzere ge
çen yılki miktara 5 000 lira ilâvesiyle 130 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI : 
Memur aylıkları ile hizmetliler ücretinin toplamı üzerinden % 6,5 hesabiyle 748 300 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.410 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : 
Sayıştayda ödenek kontrolü ve vize kayıt işlemlerinde kullanılan muhasebe m akmaları servisinde işlerin çok kere günlük 
çalışma saatleri içinde intacı mümkün olmadığı gibi, yıl başları ile sonlarında ve bütçe ödeneklerinin dağıtımı devresinde 
daha da artmakta ve işlerin zamanında çıkması devamlı fazla çalışmayı gerektirmekte olduğundan personelin fazla çalışma 
ücretini karşüamak üzere geçen yılki miktarın 15 000 lira fazlasiyle 40 000 l i ra ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 YABANCI DİL İKRAMİYESİ : 
!Bu tertip ile lüzumunda aktarma yoliyle ödenek sağlamak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.730 832 SAYILI KANUN GEREĞİNCE VERİLEN ÖDENEKLER : 
832 sayılı Kanuna istinaden verilmesi gereken ödenek olup fiilî kadroya göre hesaplanan bir yıllık tutarı 3 757 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12.811 SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI : 
Münhal bulunan denetçi ve memur kadrolarına tâyin edileceklerle emekliye ayrılacak olanların yolluklarını karşılamak üzere 
geçen yılki miktarm 5 000 Mra noksaniyle 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.813 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU : 
Başkan ve üyelerin mahallen yapacakları tetkikler ile idare personelinden vazifeli olarak çıkacakların şehiriçi vasıta ücret
lerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.825 Denetçi ve yardımcıları yolluğu : 
Mahallinde yapılacak hesap tetkiki maksadiyle gönderilecek denetçi ve yardımcıları ile denetçilik meslekinde bulunmuş Sa-
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yıstay memurlarından hesap tetkiki ile vazifelendirilecekler!!! yolluklarını karşılamak üzere gecen yılki miktarın 597 000 lira fazlasiy-
le '1 997 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu artış 1968 yılında alman 50 ve 1969 yılı başında alınacak 60 ki, ceman .110 denetçi 
yapımcılarının hesap tetkiki kadrosuna alâvesinden ve 1968 yılında 109 gün üzerinden yapılan hesap tetkikatımn kifayetsiz
liği dolayısiyle bir miktar artırılmasından ileri gelmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Tedavi yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 5 00Ö lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu tertibe lüzumunda aktarma yoliyle ödene'k temin etmek üzere 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollrğu : 
4489 sayılı Kanuna göre" bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilecek denetçilerin yollukları
nı karşılamak maksadiyle geçen yılda olduğu gibi 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1969 yılında iştirak edilecek kongre ve konferans olmamakla beraber lüzumu halinde aktarma voliyle ödenek temini 
maksadiyle 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Sayıştayın artan kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılki 75 000 lira ödeneğe nazaran 15 000 lira fazlasiyle 
90 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri ; 
Sayıştayın defter, baskı ve cilt işlerine aidolup cilthanede kullanılacak malzeme bedellerine, matbu evrak, defterlerin 
baskı ve cilt işlerinde, makina servisinin ihtiyacı için alınacak 750 000 aded beyaz kart bedeli ile 1969 yılında neşre
dilecek Döner Sermaye Yönetmeliği ile nizamname ve talimatnamelerin baskı ve cilt işlerini karşılamak üzere gecen yılki mikta
rın 20 000 lira fazlasiyle 170 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bu tertipten satmalmması zaruri görülen yazı ve hesap makinalanyla büro malzemeleri bedellerini ve mevcut demirbaş eş
yanın onarımı ile idame giderlerini karşılamak üzere geçen yıl ' olduğu gibi 300 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yayınlanan bâzı eserlerin satmalmması bedelleri ile Genel Kurul kararlan ve talimatnamelerinin neşri için baskı, cilt ve 
bunlarla ilgili ilân masraflarını karşılamak üzere geçen yılda olduğu gibi 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Binamız buharlı brülör tesisatı için sarf edilen Fuel - Oil ile Askerî Mahkemeden devralman Kesin Hesap Şubesinin bu
lunduğu binanın kömür, odun ve sair masraflarını karşılamak üzere 3968 yılı Bütçesiyle alman ödenek ihtiyaca kâfi 
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gelmediği gibi sene içinde yapılan 14 000 liralık aktarma da ihtiyacı karşılamadığından geçen yılki ödeneğe ilâveten 
35 000 lira f azlasiyle 115 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Giyim alımları ve giderleri : 
Evrak mahzen ve arşivlerinde, makina servisinde ve bahçe işlerinde çalıştırılan memur ve hizmetlilere verilecek iş el
bisesiyle hizmetlilere genel formül esaslarına göre verileeek diğer giyim eşyaları bedellerini karşılamak üzere geçen yılda 
olduğu gibi 70 000 lira ödenek teklif edlimiştir. 

13.210 Su giderleri-* 
Sayıştaya ait bahçelerin sulanmasında ve temizlik işlerinde kullanılan şehir suyu, tabldot mutfağının sarfiyatiyle çoğa
lan içme suyu bedelleri ile bunlara ilişkin giderleri karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri: 
Dairenin temizlik malzemesi ihtiyaciyle diğer giderlerini karşılamak üzere geçen yılki miktarının 5 000 lira fazlasiyle 25 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
832 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine kiralanan Emek İşletmesi Ulus İş Harımdaki A ve E blokunda 25 oda 
ile 1969 yılında yeniden kiralanacak 26 oda ve Meclis müştemilâtından devralman 24 odadan ibaret binaya yerleştiri
len bir kısım grupların ve makina servisine ilâve edilen elektronik sorter ınakinasiyle artan sarfiyata ilişik olarak 
alınacak lüzumlu elektrik malzeme bedellerini karşüamak üzere geçen yılki miktara ilâveten 15 000 lira fazlasivle 75 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri: 
Başkanlığımıza ait bahçelerin bakımı için geçen yılda olduğu gibi 3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bu tertibe geçen yılda olduğu gibi 30 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleri ile doktorlukça gösterilecek lüzuma binaen personelden bazılarına 
gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere karşı verilecek süt ve yoğurt bedellerini karşılamak üzere geçen yılda 
olduğu gibi 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Marangoz atelyesindeki makina ile istatistik hesap makinalarmm tamir ve bakım işleriyle alınmasına lüzum görülen ve yatırım 
niteliği olmıyan yedek parça, malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere 65 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Dairenin posta - telgraf giderlerini karşılamak üzere geçen yılki 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Geçen yılda olduğu gibi 70 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Dairemizin taşıma giderlerini karşılamak üzere geçen yılda olduğu gibi 35 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Dairemiz telefon santralinin mukavelesi gereğince yıllık bakım ücreti ile haberleşme araçlarının malzeme ve tesisatının idame gider
lerini karşılamak üzere geçen yılda olduğu gibi 10 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
1954 model ohıp 14 seneden beri kullanılan başkanlık hizmet, otomobilinin onarma giderlerini ve bir yıllık benzin sarfiyatım, yağ
lama, yıkama, Trafik Resim ve sair zaruri masraflarını karşılamıyan geçen yılki ödemeğe 2 000 lira ilâvesiyle 10 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli: 
832 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine genisliyen teşkilâtımız yerleştirme plânına göre, bir kısım gruplar için Emek işlet
mesi Ulus İş Hanında kiralanan 25 oda ile imtihan açılmak suretiyle alınmakta olan denetçi yardımcıları ihtiyacı için yeniden ay
nı iş hanında kiralanacak 26 oda ve 2 evrak mahzeninin yıllık kira bedelini karşılamak üzere gecen yılki miktara 190 320 lira ilâ
vesiyle 356 820 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Bu tertip ile, geçen yılki 5 000 lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri: 
İdari ve adlî kaza mercilerinde açılan ve açılması muhtemel dâvaların gerektireceği masrafları karşılamak üzere geçen yılda oldu
ğu gibi 1 000 lira ödenek teklif edilmiştir. ' 

14.470 Düşünülmiyen giderler : 
Bu tertipten sarf edilmek üzere geçen yılda olduğu gibi 1 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 
Başkanlık makamınca yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması ile bunlara ilişkin giderleri karşılamak üzere gecen yılki ödeneğe 
2 500 lira ilâvesiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı: 
Binamızın umumi bakım ve idame masrafları ile yapılmasına zaruret duyulan onaıım bedellerini karşılamak üzere gecen yılki mik
tardan 42 500 lira noksaniyle 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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m820 MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI : 
Makina servisinde kullanılmakta olan 35 aded Remington Hand marka muhasebe ve istatistik makinalarmm bakım, onarım ve 
bunlarla ilgili diğer giderlerini karşılamak üzere geçen yılki miktarın 27 500 lira noksaniyle 30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.000 ±2.616 YAPI, TESİS YL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca 2 nci Beş Yıllık Plâna ve 1968 programına ithal edilmiş olan Sayıştay ek bina inşaatının 3.10.1968 

tarihinde 6 365 879,98 lira üzerinden ihaflesi yapılarak inşaatına da başlanılmış bulunmaktadır. Mukavelesine göre hu inşaatın 1969 
yılı dilimi için 5 000 000 lira teklif edilmiştir. 

22*L7 TEKNİK PURSONLL ÜORHTLHIlL : 
Lüzumu halinde aktarma yapılmak üzere 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.615 HİZMETLİLERE SOSYAL YAIİDİM : 
Bu tertipten daire doktorunun vereceği reçete bedeli ile doğum yardımlarını karalamak üzere gecen yılki miktara 5 000 lira ila
vesiyle 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 --SAYIŞDAY BİRİKfrİRMU YE YARDIMLAŞMA SANDIĞINA : (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda bulunulmak 
üzere)/ : 
Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda bulunulmak üzere yeni alman ve alınacak olan personel de dahil olarak yapılan 
hesaba göre 130 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne olan borcumuzun tasfiyesi için 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.000 12,110 AYLIKLAR : 
Anayasa Mahkemesinin kadro a « i 68 olup yalük turtan 907 800 İhladır. 1 - 3 ü^t deneee f a i k t a mm§ farkı olarak 6 000 M-
rıanm ilâvesi ve tantaalt olanak öûmm 58 400 liranın da katılmıaKİyle 972 200 liraya! baliğ otoalktadır. 
% 35 nisbetindeki zam tutarı olan 319 830 lira da eklenmek suretiyle geçen yıla nazaran 4 040 lira fazlasiyle 1 292 030 lira tek
lif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu maddeye Maliye Bakanlığı Bütçesinden yapılacak aktarmayı temin için 1 lira konmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Anayasa Mahkemesinin 1968 yılında hizmetli kadro adedi 33 olup tutarı 198 000 lira idi. 1969 malî yılında 22 aded muhtelif de
recede hizmetli kadrosu birer derece yükseltilmiş ve bu suretle kadro tutarı 212 400 liraya baliğ olmuştur. Bu miktara 263 sayılı 
Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olan 74 340 liranın ilâvesiyle geçen yıla nazaran 19 440 lira fazlasiyle 286 740 lira 
teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk cammı : 
Zamma müstehak çocuk adedine göre 1968 malî yılı ödeneği olan 7 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı 
için de aynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
İhtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1968 malî yılı ödeneği olan 1 000 lira 1969 malî yıh içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Geçen yıl ödeneği -olan 10 000 lira 1969 malî yılı için de aynen tahmin ve teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi ve eczane giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 20 000 lira ihtiyacı karşılamadığından aktarma yoluna gidilmiştir. Bu itibarla 4 000 lira fazlasiyle 1969 
malî yılı için 24 000 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
100 - 300 liralık tazminatlar karşılığı olan 58 400 lira haricolmak üzere maaş ve ücret tutarlarının % 6,5 u olan 98 825 lira tek
lif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dü ikramiyesi : 
Mevcut personel içinde yabancı dil öğrenecek olabileceği düşünülerek geçen yıl olduğu .gM 196,9 malî yılı için de 1 500 lira ;Wklif 
edilmiştir. 
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12.730 44 ve 246 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler : 
44 - 246 sayılı kanunlar gereğince Anayasa Mahkemesi üyeleriyle, raportörlerine ve diğer memurlara ödenmek üzere geçen yıl ol-
Iduğu gibi 196,9 yılı için de 508 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811. ISürekli görev yollukları : 
Geçen yıl ödeneği olan 2 000 lira hizmetin görülmesine yettiğinden 1969 mlî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan 3 000 lira ihtiyacı karşıladığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Geçen yıl. ödeneği olan 6 000 lira 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan 2 000 liranın ihtiyacı karşıllıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Bilgi ve görgülerini artırmak için yurt dışına gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 
10 000 lira 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ j . 
Geçen yıl ödeneği olan 6 000 lira ile ihtiyaçların giderilmesi mümkün olmadığından 1969 malî yılı için 2 000 lira fazlasiyle 8 000 
lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Basılacak resmî defter ve diğer formüller için en az 6 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu sebeple gecen yıla nazaran 2 000 lira fazla
siyle teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Çelik dolap, kitaplık, teksir ve yazı makinası gibi lüzumlu demirbaşların temini için geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 1969 
malî yılı için 25 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Kitap sayısının her yıl artırılmasına gayret sarf edilen Anayasa Mahkemesi kitaplığı için lüzumlu eserlerin temini, ciltlerinin ya
pılması ve Anayasa Mahkemesi krarlar dergisinin yayınlanmasının gerektirdiği giderlerle dış yayınlardan lüzumlu görüleceklerin 
tercüme ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 
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13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Giyeceklere müstehak müstahdemlere verilecek elbise, palto, iskarpin ve işgöTnlekterinin 10 000 lira ile temini mümkün görüldü
ğünden 1969 malî yılı için aynen teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önünde bulundurularak 1968 malî yılı Ödeneği olan 1 000 lira 1969 malî yılı için de aynen teklif edil
miştir. 

13.210 Su giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 1 500 liranın ihtiyaç, karşılıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı id,, de aynen teklif ekmiş t i r . 

13.220 Temizlik giderleri : 
3 000 lira ile ihtiyacın karşılanabileceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 1 000 lira, eksiğiyle 1969 malî yılı için 3 000 lira tek
lif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Elektrik ccryam bedeliyle ampul ihtiyacının gecen yıl ödeneği olan 12 000 lirayla karşılanacağı sarfiyatın seyrinden anlaşıldığın
dan 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
2 000 lirayla ihtiyaçların karşdanacağı tahmin edildiğinden gecen yıla nazaran 2 000 lira eksiğiyle 1969 malî yılı için 2 000 lira tek
lif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Sarfiyatın seyrine göre 2 000 ]irmıın yeteceği anlaşıldığmdan geçen yıla nazaran 1 000lira eksiğiyle 1969 malî yılı için 2 000 lira tek

lif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

Mevcut telefonların bir yıllık abone ve konuşma bedeli için 25 000 liranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden gecen yıla nazaran 
5 000 lira noksaniyle 1969 malî yılı için 25 000 lira- teklif edilmiştir. 

13.430 Tasıma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 1 000 liranın ihtiyaca kifayet edeceği anlaşıldığından 19 69 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 10 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı tahmin edildiğinden 1969 malî yılı için aynen teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 14 000 liranın ihtiyacı karşdıyacağı tahmin edildiğinden 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.610 Kira edeli 
Halen işgal olunan binanın bir yıllık kirası olan 329 550 lira geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de avnen teklif edilmiştir. 
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14.000 14.110 HÜKÜMET KONAKLARI DIŞINDA OTURAN ÖRGÜTLERİN YANGINDAN KORUNMA E D E R L E R İ : 
6/6851 sayılı (Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik) gereğince Hükümet konakla
rı dışında oturan bakanlık ve daireler örgütlerinin yangın malzemesi ihtiyaçlarının kendi bütçelerine koyacaklar! ödeneklerle karşı
lanması öngörüldüğünden geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 1 000 lira teklif edilmiştir. 

14.230 Yargılama giderleri : 
Siyasi partilerin kesinhesap ve bilançolarının incelenmesi için lüzumunda görevlendirecek bilirkişilere verilecek ücret dâhil olmak 
üzere Anayasa Mahkemesince görülecek dâvalar ve incelemeler sebebiyle yapılacak -harcamaları -karşılamak üzere gecen yıl olduğu 
gibi 1969 malî yılı için de 80 000 lira teklif edilmiştir. 

14.240 Yollama giderleri : 
Anayasa Mahkemesince görülmekte olan dâvalar ve incelemeler sebebiyle mahkemeyo celbeine lüzum görülecek kişilerle siyasi partile
rin hesaplarının tetkikinde görevlendirileccklerin yolluklarını karşılamak üzere geçen vd ödeneği olan 20 000 lira 1969 malî yılı için 
da aynen teklif edilmiştir. ' 

14.341 3325 sayılı Kamumu 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

14.342 7126 sayılı Karnına dayanılarak çıkanlan Tüzüğün 119 nou maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

16.000 16.710 TEMSİL GİDERLERİ : 
-Geçen yıl ödeneği olan 3 000 lira ile temsilin gerektirdiği masraflar karşılanabildiğinden 1969 malî yılı için de aynen teklif edil
miştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Geçen yıl ödeneği olan 2 500 lirn ihtiyacı karşıladığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 ANAYASA MAHKEMESİ MENSUPLARI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞINCA : (MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİN 
ÖÖLE YEMEKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE) : 
Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine Devletin katılma payı olan 100 kuruş 12 5 kuruşa çıkarıldığından gecen yıla nazaran 3 507 
lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 17 537 lira teklif edimiştir. 

36.000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Maddenin muhafazası ve icabında gerekli aktarmanın yapılmasını teminen 1 lira konmuştur. 
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BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Teşkilâtı 6330 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ayrıca bu teşkilât içinde 1) 6S21 sayılı Kanunla kanılan Atom. Enerjisi Komtavonu Genel 
Sekreterliği, 2) 160 sayılı Kanımla kurulan Devlet Personel Dairesi Başkanlığı., 3) 129 sayılı Kanunla kurulan Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterimi, 4) 644 sayılı Kanunla kurulan MİT P£üsteşarîığı ile Turizm ve Tanıtma B a k a n l ı ğ ı n Devlet Enformasvon .hiametl-ine ait yetkili 
ve bu hizmetlerle iloıli teşkilât k a r o l a r ı , 4951 sayılı Kammrm vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Başbakanlık devredilmiş olması d e b i y l e Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğü adı ile kurulan Daire Başbakanlık Teşkilâtı içerisinde yer almıştır. 

Ayrıca 7160 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü ile 278 sayı'ı Kanunla kurulan Türkive Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumunun giderlerine ait ödenekler de kanunları gereğince Başbakanlık Bütçesi içinde yeralmıstır. 

Bütçe tasarısı, dairelerin gelinme seyrine göre, çeşitli hizmetlerin yerine g e t i r i l m e amaciyle, samimiyet prensibi vn „ecen vıllar bütçe uy
gulamaları göz önünde tutulmak Suretiyle hazırlanmıştır. ' ' " 

Buna göre, cari •harcamalar ioin (A/ l ) i ş a r ^ i cetvelde 115 047 214 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde ^2 07* 000 lira-
sermaye t e c i l i ve transfer harcamaları için de (A/3) ibret l i cetvelde 21 291 755 lira ki, toplam olarak 178 412 963 liralık ödenek teklif edil
miş ve gerekçesi ilgili tertiplerde arz ve izah olunmuştur: 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLİM : 
Başbakan ve Bakan ödenekleri : 

11.410 Başbakan ödeneği : 
Başbakana 23 sayılı Kaımmın 1 nei maddesine ?;öre ayda 1 500 lira temsil ödeneği ve rmes i g e k t i ğ i n d e n 1 5 0 0 X 1 2 = 18 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

11.430 Devlet Bakanları ve Köy İşleri Bakam ödenekleri : 
Mevcut 4 Devlet Bakanı il"e Köy İşleri Bakanının ödeneği ioin 23 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmüne göre avda 1 000 er 
lira hesabiyle 1 000 X 5 X 12 = G0 000 Hm temsil ödeneği' teklif edilmiştir. 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ AYLIKLARI : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
6330, 7057, 7119, 107 ve 108 sayılı Başbakanlık Teşkilât kanunları ile alman (123) kadrodan biri (L) cetveline alınmış oldu
ğundan (122) kadro karşılığı olarak : 

Lira 

1 237 800 122 kadronun yıllığı 
17 400 4598 sayılı Kamı nunla bir üst derece farkı 
93 000 2 üst derece farta 
46 000 3 üst derece farkı 

1 395 000 
488 520 263 sayılı Kanun gereğince % 35 zam 

1.883 250 Liralık ödenek teklif olunmuştur. Geçen yıla göre 4 050 lira fazlalık üst derece farkından ileri gelmiştir. 

12.111 Millî Güvenlik Kurulu giderleri : 

129 sayılı Kanımla alman (18) kadronun karşılığı olarak : 

Lira 

285 600 Yıllığı 
29 300 Üst derece farkı 

314 900 
110 215 263 sayılı Kanun gereğince yapılan % 35 zan, 
425 115 liralık ödenek teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 4.118 lira fazlalık 4598 sayılı Kanun gereğince verilmiş olan üst 

derece farklarından ileri gelmiştir. 

12.112 Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları : 
6821 sayılı Kanunla kabul edilen 4 kadrodan bir aded 1 750 liralık kadronun (L) cetveline alınmış olmasından (3) kadronun kar
şılığı olarak 57 510 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.113 Devlet Personel Dairesi aylıkları 
Lira 

468 000 Yıllığı 
163 800 263 sayılı Kanım gereğince yapılan % 35 zam 
631 800 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.114 MİT aylıkları : 
644 sayılı Karnınla kurulan teşkilât kadroları 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam dâhil karşılığı olarak 9 943 560 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

12.115 MÎT dış kuruluşlar aylıkları : 
644 sayılı Kanunla kurulan teşkilâtın dış kuruluş kadroları karşılığı olarak 1 793 988 lira ödenek teklif edilmiştir, 

12.116 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ait kadronun 

Lira 

710 400 Yıllığı 
80 400 Üst derece farkları 

790 800 
276 780 263 sayılı Kanun gereğince yapılan % 35 zam 

1 067 580 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.117 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar aylıkları : 

Londra, Washington, Paris, Bonn, Atina ve Lefkoşa'da bulunan (14) basın ataşelikleri memurlarının 1 yıllık aylık karşılığı olarak 
1 311 968 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince memullara verilecek avans karşılığı olarak Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak aktarma için bu 
tertip açılmıştır. 
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ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtın çeşitli hizmetlerinin arz ettiği zorunluk sebebiyle 14 aded hizmetli kadrosu (D) cetveline eklenmiş ve ayrıca 13 hizmet
linin de bir üst dereceye terfileri nazara alınmış olmasından bu maddeye geçen yıla nazaran .143 370 lira fazlasiyle : 

Lira 

1 108 200 (D) cetveline dâhil 158 kadronun yıllığı 
387 870 263 sayılı Kanunla yapıları % 35 zam 

1 496 070 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.212 Millî Güvenlik Kurulu hizmetliler ücreti : 
Lira 

180~000 (D) cetvelindeki 22 kadronun yıllığı 
63 000 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

" 2 4 3 0 0 0 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.213 Atom Enerjisi Komisyonu hizmetliler ücreti : 
Atom, Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ile Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde görevli hizmetlilerin ücretleri 
karşılığı olarak : 

Lira 

" 2 1 4 ~ 8 0 0 31 kadronun yıllığı 
75 180 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

289 980 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.214 Devlet Personel Dairesi hizmetliler ücreti : 
Devlet Personel Dairesinde görevli 24 h iye t l in in yıllık ücret tutarı olarak : 

Lira 

210 600 24 kadronun yıllığı 
73 710 263 sayılı Kanun ge'reğince yapılan % 35 zam 

284 310 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.215 MÎT hizmetliler ücreti : 
644 sayılı Kanunla kurulan teşkitâtta görevli hizmetlilerin yıllık ücret kargılığı olarak 8 526 060 liralık ödenek teklif edilmiştir, 

12.216 MÎT yurtdışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
Yurtdışı kuruluşlar hizmetliler ücreti karşılığı olarak bu maddeye 96 600 liralık ödenek konulmuştur. 

12.217 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta görevli hizmetlilerin yıllık ücret karşılığı olarak : 

Lira 

1 354 200 Yıllığı 
473 970 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

1 828 170 liralık ödenek teklif edilmiştik. 
12.218 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü yurtdışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 

Dış kuruluş teşkilâtında bulunan 17 hizmetlinin yülık ücret karşılığı olarak 617 400 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 

Merkez ve Arsw Genel M ü d ü r l ü n d e geçici .olarak görevlendirilmekte olan 53 hizmetlinin yıllık tutarı karşılığı olarak 603 450 
liralık ödenek teklif bi lmiştir . Geçen yıla nazaran 78 578 liralık artış 38 adcd kadronun bir üst dereceye yüksel t i lmenden 

12.232 MİT geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta geçici olarak görevlendirilecek hizmetlilerin yıllık ücreti karşılığı olarak 'bu maddeye 393 660 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. ^ 
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12.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtta propaganda uzmanı olarak 2 elomanın çalıştırılması maksadiyle iki karin, karşılığı olarak 38 070 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

YABANCI UZMANLARLA YARDIMCILARI ÜCRETİ : 
12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 

657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması «ırasında i s t i l a m edilecek yabancı uzmanlann yanında, görevlendirileceklerin yıllık 
ücret karşılığı olarak 16 200 liralık ödenek teklif edilmistir. 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
' Çekmece Nükleer Anıştırma, ve İçirin, Merkezinde yapılmakta olan çahşmalar ve iatbik edilmekte oku. projeler üzerinde bâz, ilin, 

adamlarınıu dış memleketlerden geçici görev ile getirtilip çalışmalara iştirak elmelerine ihtiyae , ü r u M u i n d e n verilecek ücret 
karşılığı ve bunlar için tutulacak konutların kira karşılığı' olarak H>u maddeye (52 000 liralık 'ödenek teklif edilmiştir, 

12.253 Bası - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Teşkilâtın filim servisine alman' yeni film banvo ve seslendirme ımakinalarmın montaj Ve renkli filim lâboratuvar tekniğini per
sonele öğretmek amaç, ile üç ay süre için. çalısi rdacak iki uzmanın ücretleri kar,ıhğı olarak bu maddeye 60 000 liralık ödenek 
teklif cditmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
234 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetki gereğince Al,«.. Enerjisi Komisyonu t a r a k l a n sözksmeli olarak görevlendirileceklerin 
yıllık ücretleri karşılığı olarak 6 622 800 lira ödenek teklif edilmiştir. ' 

12.261 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel ücreti : 
Yurdun ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda tanıtılmam aımaeı ile yayudanacak yayndann hazırlanmasında değerli 
fikir adamlarından sözleşmeli olarak iki elemanın görevlendirilmesi için ün maddeye 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.270 MİT teknik personel ücreti : 
Teşkilâtta görevlendirllecek teknik elemanların yıllık ücreti karşılığı olarak 218 80T, liralık ödenek teklif edilmiştir. 

İŞÇİ ÜCRETLERİ- : 
12.282 MİT işçi ücretleri : 

Teşkilâtın çeşitli işyerlerinde çabştırdacak kalifiye işçilerin yıllık ücret karşılığı olarak .05 000 lira teklif edilmiştir. 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre bir çocuk için ayda verilmekte olan 10 lira hesabiyle ve harcama seyri «üz önünde 
tutularak bu maddeye 200 200 liralık öVenek teklif edilmiştir. 
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~ ~ HL320 Doğum yardımı: 
5504 sayılı Kanun gereğince doğum yandı-mı olarak 200 lira verilmektedir. Harcamalar seyri göz önünde tutularak 16 400 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde .mirasçılarına memurun son almakta olduğu maaşın 
2 aylık tu tan nislbetinde, memurun karısının ölümü halinde memura -bir aylık tutarında ölüm yardımı yapılması icaibetaıektedir. 
Bu sebeple 37 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3G56 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakmdaki 4598 sayılı Kanunun 9 ucu mad
desini tadil eden 7351 sayılı Kanım uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1902 gün ve G/1214 saydı karariylc yürürlüğe ko
nulan tedavi giderleri yönetmeliği ile sosya! yardım artırılmıştır. Harcama seyri göz önünde tutularak 222 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12,350 Yakacak zammı : 
•Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında 4178 sayılı Kanunun 9 nem maddesi gereğince 1 500 ve daha yu
karı rakımlı yerlerde daimi memuriyet yapanlara verilecek yakacak zammı karşılığı olarak bu maddeye 10 000 liralık ödenek 
konulmuştur. 

12.370 Emekli keseenği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) Mrasiylc 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret maddeleri ödenek yekûnları ile 234 sayılı Kanuna göre çalışan personelin almakta ol
dukları müktesep haklarının % 6,5 hesabiyle 1 924 570 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim kargılıkları : 
506 sayılı'Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortalan prim tarifesi hükümleri 
göz önünde tutularak bu maddeye 847 606 liralık ödenek konulmuştur. 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
Fazla Çalışma ücreti : 

12.411 Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Kanunun tahmil etmediği munzam görevi mesai saatleri dışında tek basma ya
pacak personele verilecek fazla çalışma ücreti karşılığı olarak 125 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma ücreti : 
Atom Enerji Komisyonu teşkilâtında İş Kanununa tabi personele 931 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince ödenecek fazla 
çalışma ücretleri karşılığı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.413 MİT fazla çalışma ücreti : 
iMaddenin muhafazası için 1 liralık ödenek konulmuştur. 

12.414 'MİT 6564 sayılı Kanun gereğince verilen fazla çalİsma ücreti : 
644 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince MİT tonluşuna mensup aylıklı memurlara verilmesi gereken fazla çalışma üc
reti karşılığı olarak bu maddeye ayda 75 lira üzerinden 639 900 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.415 Tanıtma fazla çalışma ücreti : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünce tanıtma hizmetlerinde 365(5 saydı Kanunun 22 nei madosi gereğince Kanunun tahmil et
mediği munzam görevi mesai saatleri dışında tek başma yapacak personele verilecek fazla çalışma ücreti karşılığı olarak 
150 000 lira teklif edilmiştir. 

12.416 Haber ve yayın hizmetleri fazla çalışma ücreti : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü haber ve yayın hizmetlerinde mesai dışında çalışacaklara 3656 saydı Kanunun 22 nci madde
sine göre verilecek fazla çalışma ücreti karşılığı olarak 250 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.417 İller tanıtma 'büroları fazla çalışma ücreti : 
Bürolarda mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde çalışacak personelin fazla çalışma ücretleri karşılığı olarak 30 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Huzur ücreti: 

12.421 Devlet Personel Dairesi İmtihan komisyonları huzur ücreti : 
657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanması halinde memur alımında kurulması icabeden sınav komisyonlarına ka
tılacaklara ödenmesi gereken huzur ücreti olarak bu maddeye 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.422 MİT İmtihan komisyonları huzur ücreti : 
644 sayılı KanununV, ve 24 ncü maddeleri gereğince açılacak imtihanlara girecekle^ için kurulacak komisyonlara katılacaklara ve 
rilecek huzur ücreti k a m ı ğ ı ol.-ak 2 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Konferans ücreti : 

12.431 Atom Enerjisi Komisyonu konferans ücreti : 
Nükleer Ihıerji, Fizi^ Kimya y , i.otop istihsal sahasında yetiştirilmekte olan elemanlarımızın bu sahada ilerlemiş memleketlerde
ki çalışmalardan ve buluşlardan haberdar edilmeleri ve yetiştirilmeleri ve bilgilerini artırmak amaeiyle tertiplenen konferans, se
nam,- ve simpozyumkıra davet olunacak yerli ve yaba.un ilim adamlar,.», onaylarına, göre ödene.ek konferans ücretleri için 20 000 
lira, teklif olunmuştur. 

12.432 MİT konferans ücreti : 
Kurslarda konferans vereceklerin ücretleri karşdığı olara!: bu ma,ldeye 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.433 Basım - Yayım Genel Müdürlüğü konferans ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lir ıhk ödenek teklif edilmiştir. 
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Ders ücreti : 
12.440 MİT ders ücreti : 

Koralarda ders vereceklerin ücretleri karşılığı olarak bu maddeye 5 000 liralık ödenek tekli)" edilmiştir. 
12.441 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ders ücreti : 

Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
TAZMİNATLAR : 

12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
644 sayılı Kanunun .14 neü maddesi MİT kadrosuna dâhil memur ve hizmetlilerin 0367 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin (b) fık
rası hükümlerinden faydalanmalarını âmir bulunduğundan MİT personeline ayda 165 lira tayın bedeli karşılığı olarak bu maddeye 
3 053 160 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Özel kanunları gereğince verilen diğer tazminatlar : 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince verilen tazminatlar : 
Atom Enerjisi Komisyonu ve İstişare Heyeti tazminatlar! ile Bakanlar Kurulu karan gereğince tazminatlı olarak çalışanların taz
minatları karşüığı 60 000 lira teklif edilmiştir. 

12.592 644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince verilen tazminatlar : 
644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanmış olan talimata göre MİT hizmetlerine 125 ilâ 175 lira arasında verilecek 
olan tazminat için bu maddeye 1 501) 600 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.593 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilen ölüm ve maluliyet tazminatı : 
MİT mensuplarından görevleri sırasında daimî maluliyete uğrayanlara ve ölenlerin mirasçılarına talimat gereğince 10 000 liradan 
aşağı olmamak üzere verilecek tazminat karşılığı olarak 75 000 lira teklif edilmiştir. 

12.594 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince verilen tazminatlar : 
MİT'te başarılı hizmet ifa edip ilişiği kesilenlere 644 sayılı Kanunun 22 nci maddecinin 3 ncü fıkrası ve bu fıkraya göre hazırlanarak 
22 . 7 . 1968 tarihli ve 6/10386 sayılı Bakanlar Kurulul iarar iyle yürürlüğe konulan esaslar gereğince verilecek tazminat karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 50 000 liralık ödenek teklif edilmişti,'. 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
Yabancı dil ikramiyesi : 

12.611 Başbakanlık yabancı dil ikramiyesi : 
Yabancı dil imtihanını kazanacaklara. 36;5(i saydı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek ikramiyeleri karshamak üzere 6 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.612 MİT yabancı dil ikramiyesi : 
644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gereğince yapılacak imtihanlarda kazanacaklara 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce verilecek ikramiye karşüığı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.613 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı dil ikramiyesi : 
Yabancı dil imtihanım kazanacaklara 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek ikramiye kargılığı olarak 1 500 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilen para mükâfatı : 
644 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi MİT mensuplarının 3201 sayılı Kanunun 86 aıcı maddesi gereğince verilecek para mükâfatın
dan faydalanmalarını âmir bulunduğundan bu amaçla 2 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 
Temsil ödeneği : 

12.711 Başbakanlık müsteşarı temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 sayılı Kanunlar gereğince Başbakanlık müsteşarına ayda 500 lira temsil ödeneği verilmektedir. Bu sebeple 6 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 500 X 12 = 6 000. 

12.712 MİT müsteşarı temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 sayılı kanunlar g*-cğincc MİT müsteşarına ayda 500 lira temsil ödeneği verilmektedir. Bu sebeple 6 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 500 X 12 = 6 000. 
özel kanunları gereğince verilen diğer ödenekler : 

12.731 160 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilen ödenekler : 
160 sayılı Kanun gereğince Devlet Personel Heyeti Başkanı, Genel Sekreteri ve üyelerine 800 er lira ödenmesi gerekmektedir. Bu 
itibarla: 7 X 800 = 5 600 X 12 = 67 200 lira teklif edilmiştir. 

12.732 644 sayılı Kanunun 18 nci madiesi gereğince verilen ödenekler : 
Aylıklı memurlara verilecek ödenek karşılığı olarak bu maddeye 4 447 800 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.733 644 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilen görev ödeneği : 
644 sayılı Kanunim 21 nci maddesi gereğince verilmesi gereken görev ödeneği karşılığı olarak bu maddeye 7 384 200 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yolluklan : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Başbakanlık kuruluşu içinde yer alan teşkilât mensuplarının sürekli görev yolluklarının karşılanması maksadiyle bu maddeye 
128 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.813 Geçici görev yolluğu : 
Başbakan ve Devlet bakanları ile Köy İşleri Bakamı ve Başbakanlık memur ve hizmetlilerinin geçici görev yolaklarını karşıla
mak üzere bu maddeye 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılar geçici görev yolluğu : 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak yabancı uzmanların yurt 
içinde görevi ile ilgili olarak yapacağı seyahatler için ödenecek yolluk karşılığı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Lira Dairesi 

10 000 Personel dairesi 
5 000 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

15 000 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Atom Enerjisi Komisyonu ve Basın - Yayın Genel Müdürlüğünde sözleşme ile çalışanların istihdam mahalleri dışında hizmet ifası 
için yapacakları geçici görev seyahatlerinde sözleşmelerin de öngörülen esaslar çerçevesinde yevmiye ve yollukları karşılığı ola
rak 27 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları: 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Müfettişlerin yurt içi geçici görev yolluklarını karşılamak üzere 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Öğretim yollukları : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılan araştırma ve eğitim çalışmalarının ihti
yaç gösterildiği konferanslara İstanbul dışından davet olunacak ilim adamlarının konferans ücreti dışındaki geliş ve gidiş yol 
giderlerini karşılamak üzere 6 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılmakta olan araştırma çalışmaları bâzı elemanların istanbul dışındaki 
araştırma müesseseleri veya lâboratuar larda incelemeye gönderilmelerinin, diğer taraftan gerek belirli bir projenin tatbik ve 
etüt, gerek elemanların bilgilerinin artırılması amaciyle İstanbul dışında görevli yerli ve yabancı ilim adamlariyle uzmanların 
merkeze getirilmesine ihtiyaç hâsıl olacağından yolluk giderlerini karşılamak üzere 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.834 Kurs yolluğu : 
644 sayılı Kanunla kurulan teşkilâtın mensuplarına hizmetin özelliklerini ve yeniliklerini öğretmek maksadiyle merkezde acılan 
kurslara katılacakların kurs yollukları karşılığı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Yurt içinde tedaviye gönderilmesi icabcden memurların yolluk ödeneklerdin karşılanması maksadiyle harcama seyri göz 
önünde tutularak 10 500 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

4 000 Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 
5 000 MİT 
1 500 Basın - Yayın 

10 500 Toplam 
II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Yurt dışına sürekli olarak gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak 120 000 liralık ödemek teklif edilmiştir. 

Lira 

50 000 Basın - Yayın 
70 000 MİT 

120 000 Toplam 
12.868 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 

Yurt dışı memleketlere g^ici eörevle gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerinin karalığı olarak : 
Özlük ve Atom Devlet Millî 

Yazı İsleri E n e r d i Personel Güvenlik 
Genel Müd. Komisyonu MİT Dairesi Kurulu Basm-Yaym Toplam 

20 000 + 30 000 r 2 4 1 0 0 0 + 10 000 + 20 000 + 879 0 0 0 = 70O 000 l i ra l ık ödenek tek l i f ddilmiştir. 
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12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yollugnı : 
Atom Enerjisi Komisyonu Küeükçekmecıe Nükleer Araştırma Merkezi için Almanya'dan davet olunacak ve üçer ay süre ile araş
tırma işlerinde çalıştırılacak uzmanın yurt dışı geçici görev yolluğu karşılığı olarak 11 100 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Türk Atom programının zamanında ve muasır seviyeye uygun olarak ilerlemesini ve gerçekleşmesini sağlamak maksadiyle ilmî 
konferans, toplantı, ısimpozyum ve kolokyumlara iştirak edeceklerin geçici görev yolluğu için 50^000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtın yurt dışı kuruluşlarındaki görevlilerin görev icabı yapacakları seyahat yollulklan karşılığa olarak 45 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Lira 

25 000 Basın - Yayın 
20 000 MİT 

45 000 Toplam 
12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuruluşlar Teşkilâtında yapılacak atanmaların yolluğunun karşılığı olarak 25 000 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 
DENETİM YOLLUKLARI : 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hkmet iealbı yurt dışma gönderilecek müfettişlerin yolluk karşılığı olarak 125 000 lira teklif edilmiştir. 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Başbakanlık Teşkilâtında bulunan memurlardan yurt dışına staj ve öğrenim maksadiylc gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri 
karşılığı olarak: 

Lira 

20~ÖOO Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
117 500 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

25 000 MİT 
25 000 Basın - Yayın 

187 500 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.872 Yurt dışı kongre Ve konferans yolluğu : 
Dış memleketlerdeki milletlerarası kongrt, ve konferanslara katılmak üzere : 

Lira 

~^2(n)00 Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 
32 000 Atom rhıerisi Komisyonu Genel Sekreterliği 

304 500 MİT 
25 000 Basın - Yayın 

T s T 5 0 0 Lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Atom mevzuunda yapılacak seminer ve araştırma için dıs memleketlere davet olunacaklarm yol giderlerinin karsdanması maksa-
diyle bu maddeye 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. ' 

12.874 Yurt dışı kurs "yolluğu: 
Hazırlanmış olan plân gereğince yurt dışında yapılacak kurslara iştirak edeceklerin yolluklar, karsıhğ, olarak bu maddeye 75 000 
lira teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar :' 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
644 sayılı MİT Kanununun 22 nci maddesi gereğince yurt dışında, tedavileri yapıhw.uk personelin tedavi giderleri karşılığı olarak 
bu maddeye 30 000 lira teklif edilmiştir. 

ÖZEL HİZMET YOLLUK!,\VJ : 
12.911 Millî Güvenlik Kurulu W i c i görev yolluğu : 

Harcama seyri göz önünde tutularak 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.912 Devlet Personel Dairesi geçici çörev yolluğu : 

Devlet Personel Dairesi memurlarının görevleriyle, ilgili seyahatlerde yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere gecen yıl Harcama
ları da göz önünde tutularak 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev yolluğu : 
Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinin yıl içinde yapacakları 12 adcd toplantı ile diğer memurların vurt içinde yapacaklar, geçici 
görev seyahatleri karşılığı olarak 30 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.914 MİT geçici görev yolluğa : 
Geçici görevle ilgiH seyahatlerde yolluk ve yevmiyelerinin kars.lanması maksadiyle 150 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

http://yap�hw.uk
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12.915 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici görev yolluğu : 
Teşkilât personelinin görevleri ica-bı yurt içinde yapaeaklar: geçici görev yolluk ve yevmiyelerinin karalanması maksadı ile bu 

• maddeye 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddem 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Basılı kâğıt ve defter alımları ihtiyacının karşılanması maksadiyle ve 1968 malî yılındaki harcama da göz önünde tutularak 
00 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Teşkilâtın yazı makinası, çelik dolap ve diğer eksik olan demirbaşların satınalınması ve mevcut dö,eme ve demirbaşların onarılma
sı için geçen yıl harcamaları göz önünde tutularak 115 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Başbakanlık Devlet Matbaası, 1. )i . 1968 tarihinde yürürlüğe giren 852 sayılı Kanunla döner- sermaye ile çalışacak bir müessese ha
line getirilmiştir. Sözü edilen Kanunun 5 nci maddesine göre hazırlanan Yönetmeliğin 54 ncü maddesi gereğince, 1322 sayılı 
Kanuna göre dağıtımı mecburi olan Resmî Gazete, T. B. Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak dergileri 
ile ayrı basıların, (Hammadde, malzeme ve işçilik ücreti olarak) tesbit edilecek olan maliyet ücreti Başbakanlık bütçesine konu
lacak ödeneklerden karşılanacaktır. Resmî Dairelere dağıtılan Resmî Gazete ve Tutanak dergileri 12 900 adeddir. 1969 malî yılın
da artacak miktar ile birlikte bu adedin 1G G00 adede baliğ olacağı, Resmî Gazete ve Tutanak Dergilerinin yıllık abone bedeli 
45 liradır. Bütçeye konulacak ödenek miktarı : 

4 5 X 1 6 600 = 747 000 liradır. 
Resmî dairelere dağıtılacak düstur bedeli 4 500 X 55 = 202 500 liradır. 
747 000 + 202 500 = 949 500 lira tutmaktadır. Bu sebeple- 950 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
İstanbul Arşiv Genel Müdürlüğünün igalindeki binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması maksadiyle bu maddeye 7 000 liralık öde
nek teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilere verilecek giyim eşyasının sağlanması maksadiyle bu maddeye 45 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş ihtiyacının dışında kalan diğer alım ve giderler için bu maddeye 7 900 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 
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Bu gider ler i : 
Harcama, seyri s*v. önbinde t a h b ı r a k hu maddeye 05 :{()() l irahk ödenek teklif" edilmiştir 
Temialik giderler i : 
İ la rca .ua seyri ffüz önünde t u t u l a r a k 20 000 liı-alık ödenek teklu' edilmiştir. 
Aydın la tma gider ler i : 
Harcama seyri göz önünde k d a m r a k hu maddeye W 000 lirahk ödenek teklif edilmiştir 
Dio-er yönet im Pİderleri : 
hkufiya, seyri göz önünde h b u l a r a k İm maddeye 1 000 liralık ödenek tekli f' edilmiştir. 

illZMLTLJ'îliM'J İLOİLİ A L . - \ ! i ^ 1 k : 
13.320 Giyim - k ı n a m a l ı r d a n ve ö d e r l e r i : 

044 saydı K a n u n u n 14 ııeü maddesinde belirtilen Ö201 sayılı Kanun ve ! 1 . 7 . 1 İ U Î 2 jriiıı ve 11754 sayıl, Resmî Gazetede yaymla-
ımn :i:!4î) sayılı Tüznk hi.kiimıon ırme^ineo aylıklı memurlara verilmekte oh;;) elbise hedeii ka r s î l ^ ı olarak (İ65 000 lira teklif edil
miştir, 

13.330 Savaş g r e n l e r i ve savaş s toklar , al ımları ve « d e r l e r i : 
Î.1LT tecrü]»e ve t a tb ika t a t a d a n için al lnarak malzeme karşıdığı olarak bu nvadu ve 220 000 iirabk »denek teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç al ımları ve ö d e r l e r i : 
Hizmetin Özelliği ile i k i l i olarak ihtivac duyulan malzemelerin alnn ve girlerle,! -bırak bu maddeve 20 000 l i rahk ödenek konmuş
tur . 

13.360 Çalıştırıcı kuvve t a t n l a r ı ve giderleri : 
tsye.rleri.nde. ealıştuacı kuvvet ol:u-ak sarf edilen elektrik bedelleri ile bunlara, zorunlu ve her k ı r l a nmdde eşya ve malzeme alım
ları ve bunlara ilişkin giderler karşıl ı*. olarak bu maddeye 7ö 000 lirahk ödenek tekliföodilmköir. 

13.380 Malzeme alım ve giderler i : 
MİT teknik büroları için her çesd malzemenin bedeli olarak bu maddeye 00 000 lirahk ödenek konulmuştur . 

13 390 D t f e r al ımlar ve ^ d e n l e r : 
MİT bütçede tert ibi klanlar,, , dımnda kalan ihtiyacın sağlanması maksadiyle bu maddeye ö 000 liralık bdenek teklif edilmiştir. 

mLAmvmA GİumuAm : 
13.410 Pos ta - Telgraf giderler i : 

Harcama seyri göz önünde tutukacak bu maddeye 7ö 000 liralık ö d m e k teklif edilmiştir. 

http://�larca.ua
http://tsye.rleri.nde
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13.420 Telefon giderleri : 
Geçen yıl ödemeleri göz önünde tutularak bu maddeye 200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
265 saydı Kanunun 10 neu maddesinde belirtilen basın ve vayın organlarında Türkiye ile ilgili haberleri ilgili Hükümet mercile
rine bildirmek görevini en süratli şekilde yapabilmek üzere * önemli haberler; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığa 
ve İçişleri Balkanlığı gibi mercilere önce teleksle ulaştırılmakta, daha sonra bültenlostu-ilmektedir.' Bu şekilde genel müdürlüğün ha
len 12 yerle teleks 'bağlantısı bulumnaktadu-. Bu teleks şebekesinin Federal Almanya'dan temin olunan teknik malzeme ve cihazlarla 
genişletilmesi programlaştırılmış, Hükümet dairelerinde konu ile ilgisi fazla olanlarla daha sıkı işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. 
Bu durumda yedekleriyle birlikte toplamı 50 yi gecen teleks cihazının işletilmesi için gerekli (Perfore bant, teleks şeridi) gibi 
sarf malzemesi ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne 'ödenecek hat kiralarım karşılamak üzere 60 000 lira teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.511 Başbakan taşıtı ve onarma giderleri : 

237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) savıh cetvele göre tahsisli bulunan iki arabanın hir yıllık işletme ve onarma giderleri kar
şılığı olarak 15 000 liralık ödenek teklif'edilmiştir. 

13.513 Devlet Bakanları tahtları işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele göre Devlet Bakanlarına tahsis edilmiş bulunan 4 taşıtın isletme ve onarma 
giderleri kaisiliği olarak 30 00 0 liralık'ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununun (2) sayılı cetveline dâhil Başbakanlık Müsteşarlık araibasiyle mezkûr kanunun (5) ye (7) nci madde
lerine göre Başbakanlığın daimî ve devamlı hizmetlerinde" kullanılan taşıtlar için harcama seyri göz önünde tutularak 13 taşıtın 
işletme ve onarımı için 80 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Kanuna bağlı (2) san l ı cetvelde yer alan 4 taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 24 000 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
Başbakanlık Muhasebe Müdürlüğünün görev gördüğü binanın yıllık kira karşılığı olarak bu maddeye 57 420 liralık ödenek konul
muştur. 
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7^000 ' HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ IEİZMET G İ D E R L E R İ • 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri ile reaktör binasının nükleer kaza ve diğer kazalara karışı sigorta giderleri : 
1. 6/6851 karar sayılı Devlet tararından kullanılan (binaların yangından korunma ve sigorta karsdığı olarak 111 500 lira, 
2. TR-I atom reaktörü ve binalariyle ilâve tesislerin nükleer kaza ve diğer kazalara karsı sigorta, primi olarak 168 000 lira, 
Olmak üzere 280 500 liralık ödeuck teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ 
Millî Güvenlik Kurulu giderleri : 

14.311 Büro giderleri : 
Millî Güvenlik Kurulu Teşkilâtının 1968 büro giderleri harcaması göz önünde tutularak 1969 y,l, ihtiyacının karşılanması maksa-
diyle : 

Lira 

~ 2 000 Kırtasiye alırnkm ve giderleri 
2 000 Basılı kfığıt ve defter alımları ve giderleri 

25 000 I f e m e ve demirbaş dunları ve giderleri 
4 000 Yayın alımları ve giderleri 
4 500 Hikmetli giyim alımları ve giderleri 
7 000 Su giderleri 

25 000 Aydınlatma giderleri 
47 500 Yakacak alımları ve gide,>leri 

"m"~000~ Liralık ödenek toklu' edilmiştir. 
14.312 Ulaştırma giderleri: 

H a r a m a seyri göz önünde tutularak : 
Lira 

5~~000 Posta - Telgraf giderleri 
25 000 Telefon giderleri 
5 000 Taşıma giderleri 

IîİTÖÖ0 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel Sekreterliğin daimi ve devamlı hizmetleri için tahsis edilmiş bulunan iki taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 
13 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.314 Kira bedeli : 
Teşkilâtın işgalindeki binanın yıllık kirası karşılğı olarak 250 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.319 Diğer alımlar ve giderleri : 
Millî Güvenlik Kumlu Genel Sekreterliği büro, ulaşürma, taşıt işletme, onarma ve kira giderleri dışında kalan diğer alım ve 
giderler karşılığı olarak bu maddeye 7 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
MİT hizmetleri giderleri : 

14.331 Büro giderleri: 
MİT'in 1968 Malî yılı büro giderleri harcama seyri göz önünde tutularak kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş yayın, 
hizmetli giyimi, su, aydınlatma, yakacak, ihtiyacmm karşılanması maksadiyle bu maddeye 2 580 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.332 Ulaştırma giderleri: 
MİT'in ulaştırma giderlerinin karşılanması maksadiyle harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye 1 610 000 liralık öde
nek- teklif eeilmiştir. 

14.333 Taşıt isletme ve onarma giderleri : 
MİT'in "daimi hizmetleri için tahsis edilmiş olan taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 1 300 000 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

14.334 Kira bedeli: 
Teşkilât için tutulmuş olan binaların bir yıllık kira karşılığı ile Teşkilâtın genişlemiş olması sebebiyle yeniden tutulacak bi
naların yıllık kira karşılığı olarak 2 250 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.339 Diğer alım ve giderleri : 
Teşkilâtın büro, ulaştırma, taşıt işletme, onarma ve-kira bedelleri dışında kalan diğer alımlar ve giderler karşılğı olarak 
25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Olağanüstü haller giderleri : 

14.34.1 3325 sayılı Kanaunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 tsayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.350 Mültecilerin her çeşit giderleri : 
Sığınmalarda yapılacak çeşitli gider karşılğı olarak bu maddeye 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
Kurs giderleri : 

14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonunca Ankara Nükleer Kimya Laboratuar ında tertiplenecek : 
a) Temel nükleer bilgiler, 
b) Radyosyondan korunma, 
konuları kurslarının tertip ve tanzim ve idamesi için 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.512 MİT kurs giderleri: 
Yapılmakta olan kursların giderleri olarak bu maddeye 75 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
MİT ve Atom Enerjisi Komisyonunda burslu olarak okutulacak 53 öğrenci için 258 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde oukutulan öğrenciler giderleri : 
644 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve özel talimat gereğince dış ülkelerde okutulacak 3 öğrencinin burs ve öğrenimi ile ilgili 
giderleri karşılığı olarak 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme giderleri : 

14.541 Atom Enerji Komisyonu araştırma ve inceleme giderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin radyo kimya, radyosyon kimyası teorik fizik, sağlık fiziği ve izotop istihsal 
kısımlarına ait araştırmaların devamı ve sonuçlandırılması için Teşkilât içinde bulunnuyan ilim adamlarının Merkeze davet ile ça
lıştırılmalarını icabettirdiğinden bu gibi çalışmalar için verilecek ücretler ile araştırma ve incelemelerin icabettirdiği her türlü mal
zeme ve ithal edilecek uranyum bedellerini kapsamak üzere bu maddeye 160 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri : 
Teşkilât tarafından yaptırılacak lüzumlu hizmetle ilgili araştırmalar için 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Staj ve öğrenim giderleri : 

14.551 Atom Enerjisi Komisyonu staj ve öğrenim giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu emrinde istihdam olunan ve olunacak personele teknik yardım voliyle temin edilecek staj ve öğrenim 
imkânlariyle dış ülkelere gönderileceklerin her türlü giderlerini karşılamak üzere 6 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.552 MİT staj ve öğrenim giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.553 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü staj ve öğrenim giderleri : 
Maddenin muhafazam için 1 lira teklif edilmiştir. 
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Arşiv giderleri: 
14.580 Arşiv giderleri: 

Arşiv Genel Müdürlüğünün Mikrofilm Atelyesinin yıllık kapasitesi olan miikröfîlim ve diğer ihtiyacın karşılanınas! maksadiyle 25 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.581 MÎT arşiv giderleri: 
Arşivin gerekli ihtiyacının karşılanması maksadiyle 130 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer Eğitim giderleri : 

14.591 Moral eğitimi giderleri : 
Teşkilât mensuplarının moral eğitimlerini sağlanması maksadiyle bu maddeye 5 000 liralık ödenek konulmuştur. 

14.597 özel eğitim giderleri : 
Teşkilât mensuplarından bir kısmının özel eğitime tabi tutulacakları cihetle bunların her çeşit giderleri karşılğı olarak 200 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü giderleri : 

14.971 Büro giderleri: 
Teşkilâtın büro giderleri karşığı olarak : 

Lira 

60 000 Kırtasiye giderleri 
20 000 Basılı kâğıt, defter alımları ve giderleri 
70 000 Döşeme ve demirbaş giderleri 
300 000 Yayın alımları ve giderleri 
70 000 Yakacak giderleri 
50 000 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
30 000 Diğer alım ve giderler 
25 000 Su giderleri 
25 000 Temizlik giderleri 
80 000 Aydınlatma giderleri 
5 000 Bahçe giderleri 
15 000 Diğer yönetim giderleri 

750 000 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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14.972 Ulaştırma giderleri : 
Hizmetin icaplarım gereği gibi sağlamak maksadiyle bu maddeye 215 000 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

75 000 Posta - Telgraf giderleri 
125 000 Telefon giderleri 

15 000 Taşıma giderleri 

215 000 Toplam 
14.973 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Taşıtların işletme ve onarımı için 21 000 lira teklif edilmiştir. 
Aded 

1 1960 model jeep 
1 1963 model Chevrolet Panel 
1 1965 model Chevrolet 
1 1967 model B M W Motosiklet 

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 yıllık kira olarak 285 840 

lira ödenmektedir. 
3 - İstanbul il temsilciliğimiz halen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünün binasında muvakkaten bir oda

da oturmaktadır. Bu hal basınla ilgili hususlarda verimli bir çalışma imkânını sağ lamamaktad ı r . 1969 Malî yılında müsta
kil bir binanın kiralanması zarureti vardır. Bu sebeple kiralanacak büro için 70 000 lira, 

4 - İzmir Basın Büromuzda 3 ncü maddede belirtilen durumdadır. Bu sebeple bu büromuz için de müstakil bir büronun tutul
masına zaruret vardır. Bunun için de 40 000 lira olmak üzere ceman 535» 000 lira teklif edilmiştir. 

14.975 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Giyim - kuşam alım ve giderleri için bu maddeye 10 000 lira konulmuştur. 

14.977 Yiyecek alım ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün personelinden, (Alman doktor raporuna göre) sıhhat bozucu ve .aynı zamanda zehirleyici hizmetlerde bilfiil 
çalışanların sağlıklarının korunması maksadiyle verilecek süt ve yoğurt bedeli olarak bu maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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"ÎIöTO Diğer alımlar ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün bütçesinin bölüm ve maddelerinden karşılanması mümkün olmıyan giderleri" karşılamak maksadiyle bu mad
deye 20 000 lira teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
MÎT Okulu Giderleri : 

15.251 Büro giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.253 Taşıt işletme ve onarım giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

•15.254 Kira bedeli : 
MİT Okulunun kira ödeneği karşılığı olarak bu maddeye 1 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam 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 İdaresi Enstitüsü cari giderlerine (Bu para adı geçen Enstitüye ödenir.) 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün Kuruluşuna ait 7163 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle Enstitü Bütçesinin Baş
bakanlık 3ütçesinde yer almasını hükme bağlamış olmasından bu Enstitünün 1969 giderleri için 1 700 000 liralık ödenek teklif edil
miştir. 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ : 
Devlet Personel Dairesi Giderleri : 
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15.421 Büro fftderfcri : 
•Devlet Personel Dairesi bir yıllık büro gidenleri ihtiyacının karşılanması nıaksadiyle harcama seyri de gözönünde tutularak 
125 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

25 000 Kırtasiye ahım ve giderleri 
15 475 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
10 000 Su giderleri 
12 000 Aydınlatma giderleri 
20 000 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri 
30 000 Yayın alım ve giderleri 
10 000 Temizlik giderleri 

2 525 Hizmetli giyim alımları ve gidenleri 

125 000 Toplam 
Ulaştırma giderleri : 
Geçen yıl bütçe tatbikatı gözönünde tutularak posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak 30 910 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 
Kira bedeli : 
Devlet Personel 'Dairesinin işgalinde bulunan binanın bir yıllık kira bedeli karşılığı olarak 215 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Diğer alımlar ve giderleri : 
Büro, ulaştırma ve kira giderleri dışında kalan diğer alım ve giderler için 3 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.422 

15.424 

15.429 
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' ' Atom Enerjisi Komisyonu Giderleri : 
15.431 Büro giderleri 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Merkez Teşkilâtı ile Ankara Nükleer Araştırma Lâboratuvarı ve Küçükçekmece'-
deki Nükleer Araştırma Merkezinin bina ve lâboratuarlar ının (büro girerleri karşıhğı ,olara'k bu maddeye 1 250 000 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

Lira 

1CTÖ00 Kırtasiye alım ve giderieri 
20 000 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
50 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
307 200 Yayın alımları ve giderleri 
340 000 Yakacak alım ve giderleri 
7 800 Hizmetli giyim ve giderleri 
15 000 Su giderleri 
15 000 Temizlik giderleri 
480 000 Muharrik kuvvet ve aydınlatma giderleri 
5 000 Bahçe giderleri 

1 250 000 Toplam 
15.432 Ulaştırma giderleri : 

Harcama seyri gozönünde tutularak posta - telgraf, telefon ve taşıma giderleri karşılığı olarak bu maddeye 75 000 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu merkez hizmetleri için kullanılan 6 taşıtın ve Çekmece ve Nükleer Araştırma Merkezi hizmetlerinde 
kullanılan 18 taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak bu maddeye 155 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.434 Kira bedeli : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Teşkilâtının genişlemiş olmasından daha elverişli yeni bir bina kiralanacağı cihetle' 
bu maddeye 200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.435 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde sözleşme esasiyle istihdam olunup- radyo'syona mâruz hizmetleri ifa eden per
sonele işin hususiyetine göre çalışmaları sırasında giyecekleri iş elbiseleri ile işçi Sağlığım Koruma Nizamnamesinde öngörülen 
i§ kıyafetlerinin sağlanmaı için 44 940 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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15.437 Yiyecek alım ve giderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelle imzalanan toplu sözleşme uya
rınca verilecek yiyecek yardımı karşılığı olarak 213 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.438 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu tesisleri için ve bilhassa Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkeai Sağlık Fiziği Grupuna bağlı 
İlk Yardım Radyasyonundan Korunma Servisinin ihtiyacı için 3 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.439 Diğer alımlar ve giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği büro, ulaştırma, taşıt işletme, onarma ve kira giderleri dışında kalan diğer alım ve 
giderler karşılığı olarak 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna : 
(Bu para adı geçen kuruma ödenir.) 
Müspet ilimler alanında temel v e uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik et mele, düzenlemek ve koordine etmek amacı ile 
ttmrulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ait 278 saydı Kanun™ i) ucu maddesi Kurumun yapacağı işlerin prog
ramına ve giderlerine karşılık 'olmak -üzere genel bütçeden gerekli ödeneğin verilmesini âmir bulunmaktadır. Bu yönden 1969 
malî yılı giderleri karşılığı ol i irak bu maddeye <fi 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
DIŞ KURULUŞLAR GÎDERL ERÎ : 
Basın - Yayın Genel Müdürltip dış kuruluşlar giderleri : 

15.871 Büro giderleri 
Dış kuruluşlar teşkilâtının : 

Lira 

15 000 Kırtasiye alımları ve giderleri 
10 000 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
115 000 Döşeme ve demirbaş alımları v;e giderleri 
15 000 Yakacak alım ve giderleri 
5 000 Su giderleri 
ı5 000 Temizlik giderleri 

10 000 Aydınlatma giderleri 
35 000 Balrçe giderleri 

100 000 Liralık (ödenek teklif edilmiştir. 
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15.872 Ulaştırma giderleri : 
kira 

100 000 Posta - Telgraf giderleri 
150 000 Telefon giderleri 

150 000 Liralık -ödemek teklif edilmiştir. 
15.874 Kira bedeli: 

Dış kuruluşlar için kira ile tutulan binaların kira karşılığı olarak 150 000 liralık ödenek telklif edilmiştir. 
15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 

Yurt dışı kuruluşların kesif bir propaganda faaliyeti gösterebilmelerini sağlama maksadiyle 1 000 000 liralık «denek teklif edil
miştir. 

15.879 Diğer alım ve giderleri : 
Büro ıgiderleri dışında kalan diğer alım ve giderlerin karşılığı olarak bu madedeye 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
MİT Dış kuruluşlar giderleri : 

15.881 Büro giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların kırtasiye, basılı kâğıt ve defter, dö-şeme ve demirbaş, yayın, yakacak alım ve -giderleri ile su, temizlik ve 
aydınlatma giderlerinin karşılığı olarak harcamaya ıgöre bu maddeye 220 000 liralık ödenek teklif edilmiştir/ 

15.882 Ulaştırma giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların posta - telgraf, telefon ve taşıma gdierleri karşılığı -olarak harcamaya göre bu maddeye 110 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yurt dışı kuruluşların taşıt işletme ve onarma gideleri karşılığı olarak harcamaya göre bu maddeye 10 000 liralık ödenek ko
nulmuştur. 

15.884 Kira bedeli : 
Yurt dişi kuruluşların kira g i d i l e r i karşılığı olarak harcamaya göre bu maddeye 132 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.885 Giyim - kuşam akm ve giderleri : 
Yurt dı-şı kuruluşlarında çalıştırılacak hizmetlilerin giyim - Ikuşam alım ve giderleri karşılığı olarak harcamaya göre bu mad
deye 6 600 limlık ödenek konulmuştur. 

15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
Yurt dışı kuruluşlarının propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri karşılığı olarak harcamaya göre bu maddeye 220 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 
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15.889 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yurt dışı b i n a l a r ı n ı n genel yönetimle ilgili alım ve giderleri dışımda kalan diğer alım ve giderler karşılığı olarak harcamaya 
•göre bu maddeye 66 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri : 

16.111 Büro giderleri : 
MİT Basımevinin aydınlatma ve muharrik kuvvet olarak kullanılan elektrik bedeli ve makina temizliğinde kullanılan yağ, ben-
zin ve sair malzeme bedeli karşılığı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
MİT Basımevi hizmetine tahsis i taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 6 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.115 Giyim. kuşam alım ve giderleri: 
MİT Basımevinde çalışan işçilerin sağlığını koruma ve İş Emniyeti Tüzüğüne göre verilecek iş elbiseleri karşılığı olarak 1 000 
lira konulmuştur. 

16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
MİT Basımevi mezeme alım ve giderleri karşılığı olanak 190 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
MİT Basımevinde çalışan işçilerin yemek bedeli ile zeyirleydci mahiyetteki işlerde çalışan bir kısım işçinin süt veya yoğurt bedeli 
olarak bu maddeye 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alımlar ve giderleri: 
MİT Basımevi büro giderleri dışında kalan düğer alım ve giderlerinin karşılanması amaeiyle bu maddeye 1 000 liralık ödenek 
konulmuştur. 
Mit Atelye giderleri : 

16.121 Büro giderleri : 
MİT e ait atelyenin kırtasiye,, basüı kâğıt, döşeme ve demirbaş, yayın, yakacak, hizmetli giyim - alım ve giderleri ile su, temizlik, 
aydınlatma giderleri karşılığı olarak bu maddeye 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.126 Malzeme alım ve giderleri : 
Atelyeye ait her çeşit malzeme alım ve giderleri için bu maddeye 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.129 Diğer alımlar ve giderleri : 
Atelyenin büro ve malzeme alım ve giderleri maddesinden karşılanamayan diğer alım ve giderler için 2 000 liralık ödenek tek
lif edilmiştir. 
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LÂBORATUVAR GİDERLERİ ; 
Nükleer enerji giderleri : 

16.214 Uranyum kira bedeli : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi TR-I Reaktöründe kullanılmakta olan uranyumun zenginleştirilmesi ve Mra be-
delinin ödenmesiyle PU - Be kaynaklarının temini için 63 045 liralık ödenek tekili: edilmiştir. 

16.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Yeni tesis edilmekte olan Anka,a Nükleer Araştırma Merkezi iJe kuruluşları tamamlanmakta olan Çekmece Nükleor Araştırma 
ve Eğitim Merkezimizin araştırına fonksiyonları dışındaki çalışmalarında kullanılacak maddelerle lâboratuvar atelye malzemele
rinin satılalma bedelleriyle hariçten ithal olunacak maddelerin damga ve gümrük resimlerini karşılamak üzere 610 000 ve 
MİTe ait lâboratuvarlarının her -türlü malzeme giderleri karşılığı olarak 390 000 lira ki toplam olarak bu maddeye 1 000 000 li
ralık ödenek teklif edilmiştir, 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ .-
16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri : 

Hazırlanmış olan programda yer :alan hizmetlerin gerektirdiği giderler ile bunlara ilişkin diğer ödemelerin yapılabilmesi için 
bu maddeye 7 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.311 II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili her çeşit giderler : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü Devlet sektörü tarafından yapılmakta olan baraj, fabrika, yol, sıantral ve emsa
li tesislerin yurt içinde ve yurt -dışında kamu yararına matuf tanıtıcı nitelikte neşriyatın cıkarıkmm ve filmlerin yapılması 
için 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 yabancı dillerde 3 - 4 formalık broşürler 
yayınlanacaktır. (50 - 100) biner aded. 
Bu maksatla 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 
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16.320 Propaganda giderleri : 
Yurdumuzu yakihen tanımak ve tanıtmak onaksadiyle memleketimde davetli olarak gelen ye her yıl miktarları artan yaban
cı basın mensupları ile yine yabancı film ve fotoğraf ekiplerinin masraflarını karşılamak üzere 1 000 000 lira teklif e d i k t i r . 

16.Ş31 Haber ve yayın hizmetleri giderleri : 
Yurt içinde her çeşit yayınlan izlemede çalıştırılacak geçici mahiyetteki hizmetlilerin özlük hakları, bu hizmetler için gerek
li malzeme, araç re gereçlerin satmalma giderleri, yabancı haber kurumları ile yapılan sözleşmeler gereğince ödenecek ücret
ler ve bunlara ilişkin diğer giderler karşılığı olarak bu maddeye 350 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.332 Anadolu Ajansında haber satınalma karşılığı : 
Anadolu Ajansından beher satınalma karşılığı olarak 7 000 000 lira teklif edilmiştir. 

16.370 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve sergiler giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu mevzuunda halkımızı uyarmak ve yapılan dünya ve memleket çapındaki çalışmaları halka tanıtmak 
maksadiyle açılacak sergiler için yapılacak her türlü sarfiyatı karşılamak üzere 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.371 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü iç fuar ve sergiler giderleri : 
İzmir Enternasyonal, Kayseri, Samsun, Bursa ve Antalya vilâyetlerimizde her yıl tertiplenen fuar ve sergilerde; pano, broşür ve 
afişlerle yurdumuzu her yönden tanıtmak amıaciyle iştirak edeceğimiz için 100 000 lira teklif edilmiştir. 

16.380 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış fuar ve sergiler giderleri : 
Londra, Paris Brüksel, Münih - Viyana gibi şehirlerde açılan entenasyonal fuar ve sergilerde, dolayısiyle Türklerle meskûn ve Türk 
işçilerinin çoğunlukla bulunduğu yerlerde Türk resmini, Türk müziğini, Türk tarihim, Türk mimarisini ve Türk sanat kol
larındaki faaliyetlerimizi tanıtmak amaciyle bu maddeye 150 000 lira konulmuştur, 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplanUlan giderleri : 
Milletlerarası Ticaret Odası XXII. Kongresi 31 Mayıs - 7 Haziran 1969 tarihleri arasında İstanbul'da toplanacaktır. Kongreye 
elliden fazla memleketten 2 000 kadar delegenin katılacağı Milletlerarası Ticaret Odasının Türkiye Millî Komitesi tara-
fmdan bildirilmiştir. Memleketlerin en büyük iş sahalarını temsil eden bu delegelerin İstanbul'da bir hafta kadar bulunma
larından, Yurdumuzun tanıtılman yönünden de faydalanılması amaciyle kongrenin Türkiye Millî Komitesiyle işbirliği yapıl
mış bulunmaktadır. 

16.490 Teknik işbirliği ve diğer anlamaların gerektirdiği giderler : 
50 000 liralık ödenek, bu amaçla ve sözü edilen kongre dolayısiyle yaplıması melhuz hizmetleri karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 
Bakanlar Kurulunun 10 . 6 . 1967 tarihli ve 6/8324 sayılı Kararı gereğince bir haber redaktörü ve bir enformasyon teknis
yeni için iki aded döşenmiş dairenin yıllık (tanzifat ve tenviratı Genel Müdürlüğümüze aidolmak üzere)" kira bede
lini karşılamak maksadiyle bu maddeye 40 000 lira konulmuştur. 
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GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 
16.610 örtülü ödenek 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesi ve bu maddeyi değiştiren 204 sayılı Kanunun icaplarının ye
rine getirilmesi maksadiyle bu maddeye 4 500 000 liralık ödenek konmuştur. 

16.630 MİT istihbarat ve propaganda giderleri : 
Her türlü istihbarat ve propaganda giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 1 500 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Başbakanlık temsil giderleri : 
Temsilin gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak 100 000 liralık ödenek tekli edilmiştir. 

16.711 Devlet bakanları temsil giderleri ; 
Devlet bakanları temsil giderleri karşılığı olarak 30 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.712 MİT temsil giderler i : 
MİT temsil giderleri karşılığı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

16.713 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği temsil giderleri : 
Genel Sekreterliğin temsil giderleri karşılığı olarak 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.714 B a s ı n - Yayın Genel Müdürlüğü temsil giderleri : 
Genel Müdürlüğün temsilini gerektiren giderleri karşılamak üzere 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.715 Devlet Personel Dairesi temsil giderleri : 
Dairenin temsil giderleri karşılığı olarak 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.716 Atom Enerjisi Komisyonu temsil giderleri : 
Genel Sekreterliğin temsil giderleri karşılığı olarak 5 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Ağırlama giderleri : 

16.721 Başkanlık ağırlama -giderleri : 
Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye 50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağır ama giderleri : 
Atom Enerjisi sahasında ilim ve idare adamlariyle tertiplenecek kurslara iştirak edecek yabancı personelin ağırlanması için 
10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.723 Devlet Personel Dairesi ağırlam giderleri : 
Geçen yıllar harcama seyri göz önünde tutularak ağırlama giderleri karşılığı olarak 5 000 lira teklif eddilmiştir 

16.724 MİT ağırlama giderleri : 
Hizmet icabı memleketimizi ziyaret edecek olan yabancı MİT mensubu delegasyonların ağırlanmaları maksadiyle bu mad 
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^ deye 150 OOO liralık ödenek teklif edilmiştir. 
16.725 Millî Güvenlik Kumlu ağırlama giderleri : 

Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri için harcamaya göre bu maddeye 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
BAKIM VB KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Bina onarımı : 

16.810 Başbakanlık bina onanını : 
Teşkilâtın işgalindeki binada gerektiği zaman onarım yapılmak üzere 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 Atom Enerjisi Komisyonu bina onarımı : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğim Merkezinde mevcut lâboratuar lar ın bakım ve onarımı için 50 000 liralık ödenek tek
lif edilmiştir. 

16.812 MİT bina onarımı: 
MİT binalarının onarımlarının sağlanması maksadiyle bu maddeye 250 000 liralık ödenek teklif edilmiştir 

16.813 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bina onarımı : 
Teşkilâtın işgalinde bulunan binalarda yapılacak onarım giderleri için 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI : 

16.822 MİT Basımevi maMnalan ve teçhizat onarımı : 
Basımevi makinalarmm onarımı maksadiyle 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
ENERJİ SEKTÖRÜ : 
Etüt ve proje giderleri : 
Programa dlâhil yapıların etüt ve proje giderlerinin karşılığı -olarak bu maddeye 1 200 OOO liralık ödenek teklif edilmiştir. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu etüt ve proje giderleri (Bu para adı geçen kuruma ödenir.) 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 278 sayılı Kanun ve 2 nei 5 Yıllık Plân bükümleri çerçevesinde yüklenmiş ol-
duğu görevleri yerine getirebilmesi için, 1969 malî yılında, 278 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince bu kuruma ödenmek üze-

21.000 

21.411 

21.811 
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re B a ş k a n l ı k 'bütçesi (A/2) işaretli cetvelinin bu bölümüne 10 500 000 limihk ödenek teklif edilmiştir. Bu ödeneğin projeler i t i 
toriyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

4 000 000 Araştırma Enstitüsü inşaatı 
3 500 000 Araştırma üniteleri kurulması 
3 000 000 Araştırma projeleri desteklenmesi 

10 500 000 Toplam 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONAEIM GİDERLERİ : 

ENERJİ SEKTÖRÜ : 
Atom Enerjisi : 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Programda yer alan yapı ve tesislerin yaptırılması amacı ile bu maddeye 9 985 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

22.412 Teknik personel ücretleri : 
1969 yatırım programına giren yapı, tesis ve büyük anarım işlerine ait proje ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi için 
bu maddeye 300 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Teknik personelin hizmet icabı yapacakları geçici görev yolluğumun karşılanması maksadı ile bu maddeye 15 000 liralık ödenek 
teklif .edilmiştir. 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.) 
644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilâtın üç ilde ihtiyacı için yaptıracağı binaların giderleri karşılığı olarak 1 050 000 liralık öde
nek teklif edilmiştir. Bu ödenek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacaktır. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

22.811 Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bu para adı geçen Enstitüye ödenir.) 
Enstitü binası inşaatı için 2 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

23.00C MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI « 
ENERJİ SEKTÖRÜ : 

23.411 MaMna, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde mevcut lâboratuvarların ve atölyelerin çeşitli makina ve teçhizat ihtiyacının karşılanması 
için 2 500 000 liralık (ödenek teklif edilmiştir. 
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HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve fcüyük onarımları : 

644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilâtın makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları karşılığı olarak 13-824 000 liralık ödenek 
teklif .edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları 
644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilât için alınacak taşıtların bedeli karşılığı olarak bu maddeye 1- 500 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

23.812 Taşıt alımları (Bu para Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ödenir.) 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun inşaat faaliyetinin başlaması dolayısiyle alınacak 1 aded binek tenezzüh, 1 aded 
arazi binek ve 1 aded arazi Pick - Up arabaları için 200 OOO liralık ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili : 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ ı 

DÖNER SERMAYELERE ÖDENENLER : 
31.410 Başbakanla Basımevi Döner Sermaye İşletmesi : 

852 sayılı Kanunla kurulan 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesine 
mahsuben mezkûr Kanunun 3 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince 1969 malî yılı için 2 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli (Bu paradan 2 000 000 lirası Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ödenir.) 

1 - 644 sayılı Kanunla kurulan Teşkilât için lüzumlu gayrimekullerin kamulaştırılması maksadı ile 210 000 lira, 
2 - İkinci Beş Yıllık Plân hükümlerine göre Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından gerçekleştirilmesi öngö

rülen Sınai Araştırma Enstitüsü arazisinin, kamulaştırılmak üzere 2 000 000 lira; ıolmak üzere bu maddeye 2 210 000 liralık 
ödenek teklif bi lmiştir . 

I I - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 

33.310 TRT Kurumuna işletme açığı için yapılacak yardımlar : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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34.000 MALÎ TRANSFERLER 3 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE YARDIMLAR : 

34.130 6821 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak (Atom Enerjisi Komisyonu Yardım Yönetmeliği) uyarınca yapılacak yardımlar. 
6821 sayılı Kanuna göre yapılacak yardın, karşılığı olarak 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 

34.240 TRT Kurumuna (Eğitim ve yurt dışı yayınlarının tesis ve işletme giderleri karşılığı) 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER ; 
Kurum ve Derneklere Katılma Payı : 
Radyo ve Televizyonla yapılacak Oku] Halk Ekt imi ve yurt dışı yayınlarının gerektirdiği tesis ve isletme giderlerinin karşılığı 
olarak bu maddeye .10 500 000 1 imlik ödenek teklif eeilmiştirr 

34 721 Atom Enerjisi Komisyonu Kum*, ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası Atom Enerjisi ile CENTO Nükleer İlimler Enstitüsüne yıllık katümapayı olarak 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

34.722 MÎT kurum ve demekkre katıhna payı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE YARDIMLAR < 

35,021 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK YE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
Yemek yardımı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira leklil! edilmiştir. 

35.711 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak 
üzere) : 
Başbakanlık Memur ve Hizmetlilerinin ö«-le yemeğine yardım karşılığı olmak üzere- 83 CBS lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.712 MİT Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerm öğle yemeğine y a r t o olmak üzere) : 
MİT Memur ve" Hizmetlilerinin öğle yemeline yardım karşılığı olmak üzere 159 8?0 lira adenek teklif edilmiştir. 

35.713 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Memur ve' Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemleri^ öğle yeme
ğine yardım olmak üzere) : 
Basın"-Yayın Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin öğle yemeğine yardım karşılığı olarak fon maddeye 38:813 lira öde
nek teklif edilımiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

• Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
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Devlet F M . TeşMlâU 1909 yılı Bütçesi cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelinde gösteriKliği üzere 14 940 024 lira, yatırım Harcama
ları (A/2) işaretli cetvelde gösterilmiş olup, 50 000 000 Ura ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelinde gösteril
diği üzere 30 027 001 lira M toplam olarak 94 967 027 lira ödenek teklif edilmiştir. 

1968 malî yıh bütçesine nazaran artış sebebi gerekçede arz ve izah olunmnstur. 

(A/l) Cari harcamalar 
W x , u « x - o ^ 

mmm 1968 1969 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

9 718'2115 11799 515 
1910 155 2 063 500 
160 003 

6 
437 000 

60 003 
150 006 

867 000 

2 156 300 
231 500 
50 000 
150 000 

475 000 

75 000 
78 150 
150 000 

45 000— 

Toplam 

21.000 
23.000 

12 223 374 14 940 024 3 062 800 348 150 
(A/2) Yatmrn harcamaları 

39 500 000 49 600 000 10 100 000 
500 000 400 000 300 000 

— 
400 000 

Toplam 

34.000 
35.000 
36.000 

40000 000 50 000 000 10 400 000 
(A/3)iSermaye teşkili ve transfer harcamalar 

1 30 000 001 30 000 000 
19 800 25 000 5 200 

2 000 2 000 

400 000 

Toplam 21801 30 027 001 30 005200 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ : (A/ l ) CARÎ HARCAMALAR GEREKÇESİ 
AYLIKLAR : 

12.110 Aylıklar : 
91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanunu ile alman kadroların karşılığı olarak 1 173 390 lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gerelince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak avans ödemeleri için Maliye Bakanlığınca yapılacak aktarma sebebiyle bu tertip açılarak 
.1 lira teklif edilmiştir. 

ÜCRETLER : 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
933 sayılı Kanunun teşkilâtımıza tahmil ettiği görevlerle ilgili olmak üzere yeni bina kiralanmış ve ayrıca bâzı daire ve. bürolar 
teşekkül etmiştir. 91*sayıh Teşkilât Kanununmuza bağlı (1) saydı cetvelde idari memur kadrosu az olması dolayısiyle (D) cetve
line dâhil hizmetlilerle takviyesi 'öngörülmüş, yeni kiralanan binanın hizmetli ihtiyacını karşılamak üzere 6 aded 350 liralık .odacı 
artan iş hacım dolayısiyle 1 aded 700 ve 1 aded 500 lük dağıtıcı 1 aded 800 lük ofset operatörü ve 2 aded 1 500 lük yabanca dil bilir 
daktilo kadrosu ihdas 'edilmiştir. Terfileri gelen bir aded başodacı kadrosu 600 den 700 e 7 odacı kadrosu 400 den 450 ye, 2 dağıtıcı 
450 den 500 e, 2 arşivci kadrosu da 400 den 450 ye çıkarılmıştır. Kullanılmayan 1 aded 1 100 lük daktilo sekreter 1 aded 
1 100 lük desinatör ve 1 aded 700 lük şoför kadrosu da tasarruf maksadiyle kaldırılmıştır 
D cetveli personelinin emekli aylığına esas olan ücretlerinin düşüklüğü sebebiyle 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak % 35 zamlar 
;% 25 olarak alınmış ve geçen yılın ödeneği aynen 805 680 lira teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Lüzum ve zaruret sebebiyle 1 500 lira ücretli 8 aylık 1 aded proje hesapçısı kadrosu teklif edilmiş % 35 zammı ile geçen yıldan 
16 200 lira fazlasiyle 56 700 lira teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
'SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ : 

12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti : 
Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair 933 sayılı Kanunun Teşkilâta yüklediği görevler ve günden güne artmakta olan iş 
hacmi sebebiyle sözleşmeli personel adedinin artırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple geçen yıla göre 1 880 000 
lira fazlasiyle 7 880 000 lira teklif edilmiştir. 
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91, 99 ve 340 sayılı kanunlar gereğince istihdam edilen ve (TUD ile Yeniden Düzenleme Komisyonu ve 933 sayılı Kanuna göre 
istihdam edilen sözleşmeliler hark) personel istihkaklarının karşılamak üzere teklif edilmiştir. 15 . 4 . 1968 gün ve 69901 sayılı 
Kararnameyle k a b u l edilen % 40 a kadar zamlar % 10 artış ile nazarıitibara alınmıştır. 

12.262 Bölge plânlaması ve »lot projeler sözleşmeli personel ücreti : 
Maddenin muhafazası"için 1 lira teklif ledilmiştir. 

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 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğ-um yardımı: 
5504 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince doğum yardımı olarak 200 lira verilmektedir. Harcama seyrine göre gecen yıldan 
600 lira fazlası ile 1 200 lira teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde mirasçılarına memurun son almakta olduğu maasm 
İki katı tutarı nöbetinde memurun karısının ölümü halinde ise memura bir aylık tutarında ölüm yardımı yapılması gerekmektedir. 
Vukuuna tabi bir ödeme olması dolayısiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri: 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin tadil eden 7351 sayılı Kanım uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 gün ve 6/1214 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
konulan Tedavi Giderleri Yönetmeliği gereğince tedavi ve cenaze giderlerini karşılamak üzere gecen yıl olduğu gibi 20 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Karnımın U ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
-ödemeler karşılığı olarak bu maddeye 128 640 lira ödenek teklif edilmiştir 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim kardıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi gereğince iş kazaları ve meslek hastalıklara sigortaları prim tarifesi hü
kümleri göz önünde tutularak sözleşmeli personel ödeneğindeki artış nedeniyle geçen yıldan 125 000 lira fazlasiyle 666 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
12.410 Fazla çalışma 'ücreti : 

933 sayılı Kanunum teşkilâtımda tahmil ettiği görevler ile Kalkınma Plânının öngördüğü plân ve program çalışmalarının arz 
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ettiği özellik, mesai saatleri dışında çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu maksatla fazla çalışacak personele 3656 sayılı Kanunun 
22 nci maddesine tevfikan ödenmek üzere gecen yıldan 25 000 lira fazlasiyle 100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi: 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanını kazanacaklara verilecek ikramiye karşılığı olarak 6 000 lira 
teklif edilmiştir. 

ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 

7237 sayılı Kanun gereğince Müsteşara ayda 500 lira temsil ödeneği verileceğinden (500 X 12 = 6 000) yıllık -karşılığı 6 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.730 99 sayılı Kanun gereğince verilen ödenekler. 
91 sayılı Teşkilât Kanununa ek 99 saydı Kanumin 3 ncü maddesi uyarınca verilecek ödenek karşılığı olarak harcama seyrine 
:göre geçen yıldan 25 000 lira noksaniyle 275 000 lira teklif edilmiştir. 

YOLLUKLAR : 

I - Yurt içi yo l luk lan : 

Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Geçen yıl harcama seyri göz önünde tutularak 2 500 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Yurt içi geçici görev yolluğunu karşılamak üzere harcama seyri nazara almarak 50 000 Tl. noksaniyla 30 000 lira teklif edilmiş
tir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu: 
Maddenin Muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl harcama seyri ve sözleşmeli personel artışı göz önünde tutularak 75 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 
12.832 Kongre ve Konferans yolluğu : 

Yapılacak kongre ve konferanslara iştirak edeeeklerin yolluklarını karşılamak üzere gecen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.833 Araştırına ve inceleme yolluğu : 
Plân ve program uygulaması ile ilgili olarak teşkilâtta görevli personelin vurt içinde yapacakları araştırma ve inceleme yolluğunu 
karalamak üze-re geçen yılın aynı olarak 100 000 liralık ödenek teklif edilm^tir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Harcama seyri göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi 1 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
İL - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.868 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış memleketlere plân ve program konusunda gönderilecek personelin yolluk giderleri karşılığı olarak gecen vıldan 25 000 lira fazla, 
siyle 125 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici görevle yurt dışma gönderilecek sözleşmeli personelin yollukları karşılığı olarak geçen yılın ayın olarak 40 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt dısma staj ve öğrenim maksadiyle gönderilecek personelin yolluklarını karşılamak üzere personelin artışı ve harcama seyri
ne göre/25 000 lira fazlası ile 90 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara ve özellikle RCD ve AET toplantılarına katılacakların yolluklarını karşılamak 
üzere geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Plân v e V o g r a m konusunda dış memleketlerde ve bilhassa RCD ve AET ile müştereken araştırma ve inceleme yapacak personelin 
yollukları karşılığı olarak geçen yıldan 10 000 Ura fazlasiyle 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI: * 

12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler personeli yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Harcama seyri ve artan iş hacmi ve personel sayısı ve 933 sayıh Kanunla verilen yeni görevler göz önünde tutularak 50 000 li
ralık ödenek teklif edilmiştir. Ezcümle : 

Gelen evrak Giden evrak 

1967 11 623 5 438 
15 . 10 . 1968 e kadar 15 150 8 275 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Harcama seyrine göre geçen yıldan 5 000 lira fazlasiyle 30 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Teşkilâtın mevcut dö-şeme ve demirbaş eşyasının tamiri, noksanlarının ikmali ile yeni bina için lüzumlu makemenin temini için 
bu tertibe -geçen yılın aynı olmak üzere 175 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Aşağıda yazılı yayın alımlarının sağlanması malksadiyle harcama seyrine, artan iş hacmi da göz önünde tutularak geçen yıldan 
50 000 lira fazlasiyle 450 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

100 000 Kütüphane için alınacak yayın ve abone bedeli, 
150 000 İki ayda bir basılacak plânlama dergisi, plân, program ve broşürlerin baskı ve kâğıt, karton bedeli. 
150 000 Diğer baskılar için alınacak kâğıt, teksir mürekkebi, mummlu kâğıt 
50 000 Telif tercüme ücretleri karşılığı cilt ve taşımaya ilişkin her türlü «giderler. 

450 000 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Halen iştgal ettiğimiz binanın kalorifer yakıtı Dışişleri Bakanlığınca karşılanmaktadır. Kiralamış .olduğumuz yeni binanın 2 kalo
rifer kazanının kalorifer yakıtı ve havagazı bedeli olarak geçen yıldan 75 000 l ira noksaniyle 125 000 liralık ödenek teklif edil
miştir. 2 kazan X 25 m3 = 5 0 m3 8 aylık X 30 ton = 240 ton X 500 Tl. = 120 000 + 5 000 Havagazı = 125 000 Tl. 
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13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderler : 
(D) cetveline dâhil giyeceğe müstahak hizmetlilerin giyim alımları karşılığı olarak geçen yıl 1/2 personelin palto ihtiyaca karşılan
dığından 3 150 lira noksani ile 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Sarfiyat seyrine göre 7 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Halen .oturmakta olduğumuz ve kiralanan binanın şehir suyu ihtiyacı ile içmesuyu ve bahçe ihtiyacı karşılığı olarak geçen yıla 
göre 12 00O lira faz]asiyie 50 000 lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Sarfiyat neyrine göre kiralanan bina durumu da nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran. 10 000 lira fazlasiyle 2:5 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Kiralanan 'binanın aydınlatma gklerleri ve harcama seyri de gön lünde tutularak ffm-u yıl sarfiy.it seyrine göre 20 000 lira faz
lasıyie 10O 000 Hım teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Kiralamış olduğumuz yeni binanın cephesinin çimlenip çiçeklcndirilmcsi ile eski bina iıahçesiniıı giderlerini karşılamak üzere ilk 
defa açılan bu tertibe 5 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre ffecen yılın aynı 5 00O liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta-Telgraf giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Plân ve Progmn.ların uygulanması ile ilgili olarak ve 933 sayılı Kanunun Teşkilâtımıza tahmil ettiği görevler 
muvacehesinde kullanılacak posta pulları ve telgraf ücretleri ile kamu ve özel sektördeki sanayicilere gönderilecek - imalât sana
yiinde eğilim anketleri ve özel sektöre gönderilecek - özel sektör yatırım anketlerinin - gönderilmesi ve doldurulduktan sonra iade
sinde kullanılacak posta giderlerinin karşılanması maksacliyle artan iş hacmi ve sarfiyat seyri de nazara alınarak geçen yıla göre 
40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri ': 
Kiralanan bina durumu ve yukanki maddedeki gerekçe ile 'belirtilen hususlar da gözönünde tutulmak suretiyle gecen yıla göre 
40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://sarfiy.it
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13.430 Tasıma giderleri : 
iJo^Jet Mezeme Ofisi ve SEKA'dan alınacak (malzemenin Teşkilâtımıza getirilmesi ve diğer ta.ınıa ihtiyacı için gecen 
olarak 15 Ü00 lira ödenek teklif edilmişti.". * ' 
TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GiDERLERİ : 

13.510 Müsteşarlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yd harcama seyri gözün ünde aıtukırak G 000 Ura tekiif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarım ide r l e r i : 
• - Mevcut tahtlara ilâveten alınan :{ taşıt ve almacak İdr taş ı ın işletme ve onama karsdsgı olarak im maddeye gecen yıl 

güz ünümle tutularak 27 00ü lira Hamasiyle .100 0(H) li.-ald/ödenek teklif edilmiştir. Taşıt cetveli ektedir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.810 Kira bedeli : 
Y-eni tutulmuş bulunan binanın kira mdeli olarak geçen yum aynı olmak üzme 700 000 11ralık ödenek teklif edilmiştir. 

14 00Û HİZÂH^T ÖDERLERİ ; 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Halen oturmakta olduğumuz bina ile kiralanan binayı vangulan koruma giderlerini karşılamak üzere gecen vıluı ay 
10 000 üra teklif edilmiştir. * ' " 

14.150 1363 yılı programının -aygBİanm^ı, koordinasyon ve izlemesi giderleri : 
İkinci Deş Yıkık Plân ve Prog.mmDnnm iamtdmas; makeuliyie 196!) yüı için JuDD0 ncu madde İhdası zaruri gorilim 
14.150 madde iptal edilerek giderleri 16.310 ncu maddeden karşılamak üzere o tertipte gösterilmiştir. 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazası iciıı 1 lira teklif edilmiştir. 
14.342 7128 sayılı Sanuna dayâmlarak çıkarılan tüsiiğiin 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazası için 1 lm/ tek l i f edilmiştir. 
EĞİTİM YE ARAŞTİRMA O İ D İ L E R İ : 

14.510 Kurs giderleri : 
Hizmetici personel eğitim ve kursları için Eğitim şubesin.ee yapılacak seminer ve kurs giderlerini karşılamak üzere ibasl 
olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

http://�ubesin.ee
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15.000 KURUM GİDERLERİ 3 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ : 
Bölge Plânlaması ve Pilot Bölge Projeleri Giderleri : 

15.411 Büro giderleri : 
1969 programı gereğince bölge faaliyetlerinin pilot projeler sebebiyle bölge teşkilâtı ihtiyaçların, karalamak üzere ve gerektiği 
ahvalde 15412-19 neu maddelere aktarma yapmak üzere 150 001 lira teklif edilmiştir. 

15.412 Ulaştırma giderleri : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

15.414 Kira bedeli : 
Terfihin muhafazası için 1 flira 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 GİDERLERİ : 

16.310 Plân ve yıllık programların tanıtılması ve uygulama giderleri : 
91, 99, 340 ve 933 saydı kanun'arın teşkilâtımıza tahmil ettiği görevleri ezcümle plân ve yıllık programların ulusal çap ve sevi
yede tanıtılması ve yatırımcı id ırelerin plân hedeflerine ve yıllık programlara uygun çalışabilmeleri için her türlü yayın ile ta
nıtma ve toplantı giderleri ile yıllık programların koordinasyonu, uygulama ve izlenme giderlerini karşılamak üzere 450 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Plânın uygulaması ile ilgili olarak yapılacak uluslaraası top lantılara ve özelikle RCD ve AET toplantıla
rına katılacakların yolluk ve masraflarını karalamak üzere geçen yıl ödeneğinden 35 000 lira noksanı ile 200 000 lira teklir 
edilmiştir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantılan giderleri : 
RCD ve AET toplantılarına katılmak üzere yurt dışma gönderilecek personelin yollukları dışında kalan toplantıya katılma-
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nın zorunlu (kıldığı her türlü giderler ile aidat, gidere iştirak ve resmî heyetlerin ağırlama giderleri karşılığı olarak geçen yılm 
aynı olarak 150 000 lira teklif ediimiştir. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖR EN GİDERLERİ : 
16.710 Temsil giderleri : 

Teşkilâtın gittikçe artmakta olan temsil masraflarım gereği şekilde karşılamak üzere hartama seyri de nazara alınarak 10 000 
lira fazlası ile 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre gecen yıl ödeneği olan 7 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarıma : 
Eski ve yeni binanın tamiratını karşılamak üzere 15 000 fazlasiyle 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Teşkilâtta mevcut makina ve teçhizatın onarımı için geçen yıl sarfiyat seyrine göre 10 000 lira noksaniyle 15 000 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalar* gerekçesi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
' KALKINMA FONU : 

21.111 Etüt ve proje giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Plânın uygulama düzenine ait hükümleri arasında, ekonomik ge l ine ve özellikle sınai gelişme ile ilgili araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin müessir bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere DPT bütçesi içerisinde yafanın harcamalar! bölümünde 
kalkınma fonunun tesis edileceği hükmü yer almış bulunmaktadır. 
Bu hükme paralel olarak 1969 yılı programının uygulanması, koordinasyon ve izlenmesino dair kararnamenin muhtelif kademelerdeki 
koordinasyon faaliyetleri ile ilgili fonksiyonların ve özellikle özel bir önem ve ağırlık verilen : 
Tohumluk geliştirmesi, hayvancılığın geliştirmesi, orman amenajmanı madencilik, kömür üretimi, petrol ve petrol ürünleri üretimi, 
makina imalât endüstrisi, gıda endüstrisi, suni gübre, kadostro hizmetleri, turizm, deriz naklivait, ihracat plânlaması, Müşavir Mühendis
lik hizmetlerinin geliştirilmesi, banka sisteminin ve idari reorganizasyon faaliyetleri!in .geliştirilmesi gibi proje çalısmaLarmm ve Koor
dinasyonunun DPT'nm sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak amaciyle 1969 yi ı programında öngörüldüğü üzere 50 000 000 liralık 
ödenek teklif edilmMir. Bu ödenekten 21.111 nci maddeye 43.600 000 lira tefrik edilmiştir. 
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2ÎÎÎ2" Teknik ve sözleşmeleri personel ücretleri : 
933 sayılı Kamınla te§kilâtımıza tevdi olunan görev ezcümle yatırımların teşviki, ihracatın teşviki ve yabancı sermaye ile ileili hizmet
lerin ve ayrıca protekol hükümleri ile teşkilâtımıza devrolunan İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun 
sözleşme ile istihdam edilen personelinin i s t i h b a r ı n ı karşılamak ve ayrıca 933 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştırılacak sözleş
meli personel ücretlerini karşılamak üzere 15 . 4 . 1968 gün 6/9901 sayılı Kararname ile yapılan zamlarla yeniden umması zaruri gö
rülecek personel ihtiyacı da nazara alınmak suretiyle 5 000 000 lira tefrik edilmiştir. Geçen yıl bu personel ücretleri 21.111 nci mad
deden .karşılanmakta iken bu yıl ayrılması uygun ve gerekli görülmüştür. 

21.113 Teknik ve sözleşmeli personel geçici görev yollukları : 
21.112 nci maddede de gösterilensözl.eşmeli ve teknik personelin plân ve programların öngörüldüğü etüt, proje ve programlarla ilgili 
eevaM hizmetleri dolayısiyle yurt içi ve yurt dışı yolluklarını karşılamak üzere sarfiyat seyri de nazara alınarak 1 000 000 lira teklif 
edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI . 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Teksir ve baskı servisinin artan iş hacmine göre geliştirilmesi ve zaruri hizmet ihtiyacını karşılıyaibilmesi için 1969 yılında alınması 
düşünülen teksir, elektrikli giyotin, ofset baskı maması , fotokopi makinası ve sair alım ve mevcut makina ve teçhizatın onarım giderleri 
için 300 000 liralık ödenek tefrik edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
1969 yılmda taşıt alımı yoktur, ancak eski ve onarıma muhtaç taşıtların büyük onarımlarını karşılamak üzere 100 000 lira teklif edil
miştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları gerekçesi 
II - Transferler : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.110 ihracatı geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idareler ile, kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve 

ödemeler. 
İhracatın geliştirilmesi sayesine matuf program ve projeleri desteklemek ve özellikle pazarlama ve ihracatı teşvik için 
ağırlık verilen diğer konularda kamu sektörünce yapılan çalışmalara yardımcı olmak üzere genel ve katma bütçeli daireler, 
bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine teşkilâtımızca yapılacak teklif üzerine Maliye Bakanlığınca aktarıla
caktır. 
Aynı maksatlarla kamu teşebbüslerine İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak ödemeler, de bu tertipten karşılanacaktır. 
Bu maksatla 30 000 000 Tl. teklif edilmiştir. 
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ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

Tertibin .muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

35,000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLE^RE YARDIMLAR : 

35.710 Yardımlaşma Sandığınna (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak üzere) 
Teşkilâtta" yemece müstehak (62 maaşlı + 89 hizmetli = 151) personelin % 60 ma tekabül eden 86 kişinin günlük 125 kuras 
hesabiyle ve 2 3 0 > n için Yardımlaşma Sandığına ödenmek üzere 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. Artış genellikle ge
çen yıl 100 kuruş yardımın bu yd'125 kuruşa çıkartılmasından doğmaktadır. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 GECEN YILLAR BORÇLARI : 

Geç'en yıllardan tahakkuk etm'ş olup tediyesi yılı içinde yapılamıyan borçlan ödiyebilmek için 2 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Cari harcamalar 

Danıştay Başkanlığı 1969 malî yılı bütçesi «Cari harcamalar» için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 331 459 lira ve .Sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları» için de (A/3) fcaretli cetvelde gösterildiği üzere 110 051 lira M, toplam olarak 14 441 510 lira teklif edilmiştir. Buna 
göre zam ve tenzillerin taallûk ettiği bölüm ve maddelerin gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ .-

AYLIKLAR : 
12.110 Aylıklar : 

•Bu madde de geçen yıla nazaran 214 275 lira fazlasiy'e 7 242 273 lira teklif edilmiştir. Artış üst derece aylık alanların adedinin 
fazlalaşmasından ileri gelmiştir. 

Lira 

4 858 800 25 . 4 . 1962 tarih ve 44 savdı, 24 . 42 . 4964 tarih ve 524 sayılı Kanunlarla alman kadrolara göre yıl ık tutarıdır. 
321 000 242 sayılı Kanun gercgince üst derece alanların yıllık tutarıdır. 

64 ı550 1969 yılının değişik aylarında üst derece alacakların yıllık tutarıdır. 
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162 400 % 35 zamma tabi almayarak 242 sayılı Kanun gereğince 100, 200 ve 300 Mm tazminat alanlar ile 1969 yılının çeşitli 
-aylarında alacak olanların yıllık tutarıdır. 

5 406 750 
1 835 523 263 sayılı Kanuna göre yapılan % 35 zam 

7 2 4 2 273 A r k l a r ı n v A k tutarıdır. 
12.160 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

Bu maddeye bilâhara aktarma yapılâbiımasinıi temin maksaiyle 1 lira konmuştur. 
ÜCBKTLEIÎ : 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtımız ücretlilerinin dununu göz önüne alınarak bâzı kadrolar yücelti lmiş ve alınacak hizmet arabasını kullanmak, ayın 
^manlda diğer şoför]enden birinin hastalanmışı halinde yerine görev almak üzene bir şoför kadrosu ilâve edilmiştir. Buna rag-
ımen bu maddedcn bâzı tasarruflar yapılmak suretiyle geçen yıl ödeneği olan 1 035 180 lira aynen teklif edilmiştir. 

Kattro Bir aylık Bir yıllık % 30 Zamlı yılhk 
adedi tutarı tuiarı zammı tutarı 

143 Ö6^58 ~ ~ " 7 O K İ M ~ ^ 8 9 0 t 035 180 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 50 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 5 000 lira aynen teklif edilmfetir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 15 000 lira. aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Geçen yıl ile bu yılın Ekim 196 i ayı sonuna kadar yapılan harcamalar göz ön ime alınarak 25 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tek
lif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşlıklan : 
521 sayılı Kanuna bağlı ıcetvellerdeki aylıklar ile (D) cetvelindeki ücretli kadroların yıllık tutarlarının % 6,5 ğu üzerinden hesap
lanmış ve geçen yıl ödeneğine nazaran 6 021 lira fazlasiyle 527 319 lira teklif edilmiştir. 
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TAZMİNATLAK : 
12.590 521 sayılı Kanun gereğince verilen tazminatlar : 

150 lira tazminat alanların adedinin fazlalaşmasından, bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 22 200 lira fazlasiyle 269 400 lira 
teklif edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi: 
Geçen yıl ödeneği olan 3 000 l ira aynen teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER 

12.730 521 ve 886 sayılı kanunlar g e r e c e verilen ödenekler : 
- Geçen yıl ödeneğinden 75 600 lira fazlasiyle 3 747 520 lira teklif edilmiştir. Artış; 1 400 ve 1 200 lira ödenek alanların adedinin 

fazlalaşmasından ileri gelmiştir. 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Geçen yıl ödeneği olan 2 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 5 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar: 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
n - Yurt dışı yollukları : 
öğretim yollukları : 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
521 sayılı Danıştay Kanununun 117 nci maddesi; Danıştay meslek mensuplarının, davet edildikleri Millî ve Milletlerarası kongre 
konferans ve ilmî toplantılara katılabileceklerini hüküm altına almasına rağmen bu madde bütçemizde b u l u n m a l ı n d a n teklifler 
kapanamamak tad ı r . Bu itibar'a, bu maddeden 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı arastana ve inceleme yolluğu : 
Bu yıl yurt dışına yine bir meslek mensubu •gönderebilmesi için geçen yıl ödeneği olan 84 830 lira aynen teklif edilmiştir. 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Gecen yıl ve 1968 yılının Ekim sonuna kadar yapılan harcamalar göz önünc alınarak 10 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edil
miştir." 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları v giderleri : 
Geçen yıl ve 1968 yılmm Ekim sonuna kadar yapılan harcamalar göz önüne alınarak 15 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
521 saydı Danıştay Kanunu ile aniden kurulan dâva daireleri ve teşkil edilen îmrolarla % 60 oranında artan meslek mensupla
rı ve diğer personelin geçen yıl öJoneB de karsdanamıyau ihtiyaçlarının ikmalon temini zorunluğu sebebiyle geçen yıl ödeneği
ne nazaran 65 000 lira noksaniy !o 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Gecen yıl ve 1968 yılmm Ekim Konuna kadar yapılan harcamalar göz önüne a l ı . ^ a k .14 000 lira noksaniyle 46 000 lira teklif edil-
nriinv.* 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Gecen ,nl harcamaları göz önüne alınarak 70 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve gidenleri : 
Geçen yıl palto alanlar dışmda, b •: v.l yn.lto alacakların 11 kfci fazla olması isebe;,!v!e , ^ e n yıl ödenenine nazaran 2 012 lira fa.-
lasıyla'35 935 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Gê cen yıl harcamaları göz önüne alınarak 10 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 20 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 15 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

13,230 Aydınlatma giderleri ; 
Gecen yd harcamaları göz önüne alınarak 50 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
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ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 40 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 70 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
TAŞIT İŞLENME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Başkan ve Başkamın sözcüsü taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bu yıl 1 aded hizmet arabası alınacağından araba sayısı 3 olacaktır. Bu maksatla gecen yıl harcamaları da göz önüne alınarak 
geçen yıl ödeneğine nazaran 3 OOOlira faz]asiyle 18 000 lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 10 000 lira noksaniyle 600 000 dira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Geçen yıl Danıştay binasının yangından korunması maksadı ile alman araç ve gereçlerin ikmalen temini için geçen yıl ödeneğine 
nazaran 11 000 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 
GÜVENLIK GIDERLERI : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 6-3150 sayılı Tüzüğün 119 ncu maddesine göre Sivil Savunma hizmetle
rinin teçhizat ve malzemelerinin temini için yapılan Beş Yıllık Plânın 4 ncü saf ha (masraflarını karşılamak üzere .geçen yıl ödene
ğine nazaran 17 000 lira noksaniyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 215 nci maddesine göre Başkalığımız bütçesinde meslek mensupları dışındaki perso
nelimizin hizmet içi eğitimlerini düzenlemek yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir eğitim bürosu teşekkül ettirilmiş bu bü
roca; memurlarımızın hizmete yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini art ırmak ve kendilerini daha ileriki kadrolara hazırla
mak amacı ile tertiplenmesi düşünülen kurs, seminer masraflarını karşılamak üzere bu bölümün açılması zarureti hâsıl olmuş 
ve 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL - AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Geçen yü harcamaları göz önüne alınarak 4 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı: 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak 10 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I I - T r a n s f e r l e r : 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yar
dım) : 
Memur ve müstahdemlerin % 60 ma yılda 230 gün hesabiyle ve 100 er kuruştan öğle yemeklerine yardımda bulunulmak üzere 
Devletçe verilen paranın 100 kuruştan 125 kuruşa çıkarılması sebebiyle geçen yıl ödeneğine nazaran 20 010 lira fazlasiyle 
110 050 lira teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları: 

Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 
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Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1969 malî yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde görüleceği üzere geçen yıla nazaran 
1 119 285 lira fazlası ile 20 646 458 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere geçen yıla nazaran 1 915 000 Ura 
fazlası ile 4 000 000 lira, sermaye tenkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde görüldüğü üzere geçen yıla nazaran 37 318 lira 
fazlası ile 189 589 lira olmak üzere toplam olarak 1968 yılma göre 3 071 603 lira fazlası ile 24 836 047 lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

12.000 12.210 Aylıklar : 
Bu madde ödeneği geçen yılm aynı 4 293 810 lira olarak teklif edilmiştir. (L) cetvelinde bulunan 10 adet kadro bu sene de (L) 
cetvelinde bırakılmıştır. Halen mevcut faal kadro durumlarında her hangi bir değişiklik olmadığından ödenek aynen muhafaza edil
miştir. 

12.150 819 savdı Kanun gereğince yapüacak ödemeler : 
Maddenin muhafazası için " J lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 6 970 860 lira ödenek teklif edilmiştir. Mevcut (D) cetveli kadrolarında herhangi bir deği
şiklik yapılmadığından ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.230 Geçici 'hizmetliler ücreti : 
Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 58 320 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitünün icra etmekte olduğu çeşitli an
ketlerin tasnif ve kod işlemlerinin'yapılmasında geçici olarak istihdam edilecek personelin ücretleri karşılanacaktır. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bu maddeye gecen yılın aynı (>0 750 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle gerek carî program ve gerekse sayım ve anket
ler dolayisıyle Enstitümüzde istihdam edilecek yabancı uzmanlara, bağlı oldukları teşkilâtları ile yapılan anlaşma gereğince veri
lecek sekreter, daktilo ve yardımcı personelin ücretleri ödenecektir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 1 032 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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1. - Bu ödenekle Enstitü matbaasının 80 işçi kadrosunun Toplu Sözleşme g e r e ^ . e ortalama 3(5,13 lira üzerinden gündelik 
8 0 X 3 6 5 X 3 6 , 1 3 = ]054 996 

2. — 6772 sayılı Kanuna göre 52 gün ek ödeme 
8 0 X 5 2 X 3 6 , 1 3 = 1 5 0 300 

3. — 21 000 saat fazla çalışma ücreti, 931 say»!, Kanuna göre % 50 zam ilâvesi ile ortalama saat ücreti 6.77 lira tutmaktadır. 
2 1 . 0 0 0 X 6 , 7 7 = 1 4 2 170 

4. Toplu îş Sözleşmesi gereğince 80 işçinin 114 çocuğuna ayda 10 lira çocuk zammı 114X10X12=13 680 
5. Toplu Sözleşme hükümlerine istinaden işçilere geçinme endekslerine göre tahmimen mevcut yevmiyelerinin % 10 u nisbetinde 
yapılacak zam tutarı 1 054 996 + 150 300 + 142 170 = 1 347 466 X % 10 = 134 746 / 

l 054 996 + 150 300 + 142 170 4- 13 680 + 134 746 = 1 495 892 

liranın işçilere ödeneceği hesaplanmıştır. 
Mevcut 80 aded kadrodan bâzılarının yıl içerisinde istifaları dolayısiyle kısmen münhal kalacağı, işçilerin sıhhi mezuniyet hallerinde 
gündelik ödenmiyeceği düşünülerek ödenek 1 032 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Çocuk zammı : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 27 500 lira ödenek teklif edilmiştir. Enstitüde mevcut memurların çocukların
dan 4598 sayılı Kanuna göre çocuk zammına müstahak olanların adedi halihazır duruma göre 220 adeddir. 1969 yılında bu yekû 
nun bir miktar daha artacağı düşünülerek ödenek 27 500 liraya çıkarılmıştır. 
Doğum yardımı : 
|Bu maddeye 4598 sayılı Kanuna göre memurlara doğum halinde yapılacak 200 er lira doğum yardımlarını karşılamak üzere gecen 
yıl ödeneğinin aynı 2 500 lira teklif edilmiştir. 
ölüm yardımı : 
Bu maddeye 4598 sayılı Kanuna göre Enstitü memurlarının faal görevde iken vefat etmeleri halinde ailelerine verilecek iki maaş 
tutarındaki ölüm yardımlarım karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Tedavi ve cenaze giderleri : 
Bu maddeye, 7351 sayılı Kanuna göre rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören memurların tedavi masraflarını karşılamak için geçen yıl 
ödeneğine nazaran 12 500 lira fazlasiyle 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Artışın sebebi : Geçen yıllar tecrübeleri bu madde 
ödeneğinin ihtiyaca kâfi gelmemesi sebebiyle yıl içinde aktarma yapma mecburiyetinde kalınmasıdır. 
Yakacak zammı 
ıMaddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.370 Emeldi keseneği karşılıkları : 
Bu maddeye 732 200 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Bu ödenekle 12.110 ve 12.210 ncu maddelerde ödenekleri belirtilen maaşlı ve (D) cetveli ücretli personelin 5434 sayılı Kanuna göre 
Emekli Sandığına ödenmesi icafcden % 6,5 nisbetinde emekli kesenekleri ödenecektir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 86 lira fazlasiyle 123 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenek ile Enstitü matbaasında çalışan 
işçilerin 12.280 nci maddede 1 032 000 lira tutan ücretlerinin Sosyal Sigortalar Kanununa göre % 12 nisbetinde işveren hissesi 
ödenecektir. 

12.410 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 200 000 lira fazlası ile 600 000 lira ödenek konmuştur. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ulaşması için plânda derpiş edildiği üzere entitümüze ağır hizmetler yüklenmiştir. 
Plânlama Teşkilâtının insiyatifi daima muhafaza edebilmesi enstitümüzün bu hizmetleri tam ve zamanında yapabilmesine bağ
lı bulunmaktadır. Bu sebeple enstitümüz 1969 yılında oldukça yüklü bir program uygulıyaeaktır. İnşaat, tarım, turizm, tica
ret, nakliyat gibi sektörlerde husule gelecek teknik gelişmeler ile yatırım durumları ve istihsal miktarının aşağı - yukarı gü
nü gününe izlenmesi gerekmekte ve elde edilecek sonuçların süratle ilgililerin istifadesine sunulması icabetmektedir. 
Bu bilgilerin ekle edilmesi çeşitli araştama ve inceleme yapılmasını gerektirir ki, bu da sayımlar ve anketler ile mümkün olabilmek-
tedir. 
Bu cümleden hizmetler sonunda toplanacak bilgilerin süratle işlenip sonuçlarının alınması, bahis konusu anketler dolayısiyle Ens
titünün muhtelif şubelerinden seçilen elemanların vazifelerinden ayrıldığı sürece çalışma programına göre zamanında intaeedil-
mesi gereken muhtelif anket hazırlık çalışmalarının gecikmeden yürütülmesini sağlamak üzere 1969 yılında 63 350 saat fazla me
sai yaptırılması lüzumlu görülmektedir. Fazla mesai halinde personele saat başına 10 Tl. sı fazla mesai ücreti ödeneceği hesa
biyle 633 500 liraya ihtiyaç hissedilmekte olup, bütçeye yuvarlak olarak 600 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.420 Yüksek istatistik Şûrası üyeleri huzur ücreti : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.590 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlası ile 170 000 lira olarak teklif edilmiştir. Artışın sebebi : 
1. - Halen enstitüde mevcut delgi, ayırma, tablo, kontrol, mültikontrol, döküm, çarpma, elektronik beyin gibi cihazları içi
ne alan makina parkında artış olması, 
2. - Makina zammı yönetmeliğinde vâki değişiklik sebebi ile zamma müstahak personel adedinin 160 a yükselmesinden ileri gel
mektedir. Makina parkında çalışan personelin vasati 450 lira üzerinden ücret alacağı düşünülürse 53 sayılı Kanunun 21 nci madde
sine göre her memura ayda ortalama 90 liraya kadar makina zammı verileceği ve bu zamların yıllık tutarının 90 X 160 + 12 = 
172 800 lira olacağı hesaplanır M, yuvarlak olarak bütçeye 170 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil smavmda başan gösterecek memurlara ödenmek ikere madde ödeneği 
1 500 lira olarak muhafaza edilmiştir. 

12.620 Sayımda çalışacak enstitü memur ve h i s l i l e r i n e verilecek sayım ikramiyesi: 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.730 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince verilecek ödenekler : 
Bu maddeye geçen y'ılm aynı 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 53 sayılı Enstitü Teşkilât Kanununun 19 ncu maddesinde gös
terilen 55 ihtisas kadrosunun 1969 yılında da tamamen doldurulamıyacağı düşünülerek ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
»Bu -maddeye geçen yılki Ödeneğin aynı 10 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitüye hariçten tâyin olunacak personel ite 
Enstitü bünyesi içerisinde bölgeler arası yapılacak tâyinlerde w, 5434 sayılı Kanuna göre Enstitüden emekliye ayrılacakların 
ikametgâh bölgelerine kadar 6245 «ayılı Kanuna istinaben zati ve aile yollukları i r i lecekt i r . 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bu madde ödeneği geçen yılm aynı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. Bu ödenekle sayım ve anketler dışındaki istatistik bil
gilerin toplanması için mahalleri dışına geçici görevle gideceklerin harcırahları ile müvezzi, takip memura ve fiyat tesbit memuru 
gübi daimî Seyyar Ihizlrnet ifa edenlere 6245*sayılı Kanunun 48 nci maddesine göre temin edilecek serbest otobüs kartı bedelleri 
karşılanacaktır. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Maddemin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bu maddeye, 7351 sayılı Kanuna istinaen rahatsızlığı sebebiyle sıhlhi kurul tarafından mahalleri dışında tedavilerine likum gös
terilen memurların 6245 saydı Kanuna göre tedavi yerlerinle gidiş - dönüş yol masraflarını karşılamak ifcere geçen yıl olduğu 
giM bu yıl 1da 1 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dm geçici görev yoHıiffiı : 
Bu madde ödeneği geçen yılm aynı 50 000 lira olarak teklif edilimiştir. 1969 yılında toplanması karar altına alman istatistik ve 
istatistikle ilgili 11 toplantıyn tasarruf düşüncesi ile birer personelle iştirak edilmesine rağmen bir kişinin seyahat masrafı asgari 
4 600 Tl. sı tutacağı hesaplanarak bu hizmet için maddeye 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu: 
Maddenin muhafazası için 1 lira cttenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Bu maddeye geçen yılm aynı 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. AID, OECD, UNESCO gibi teşkilâtlarla varılan anlaşmalar 
gereğince Amerika'da 10, Almanya, Fransa, İngiltere ve Holândalda ikişer olmak üzere 18 aded daimî burs temin edilmiş/temin 
edilen bu burslardan tam olarak istifade edilmeye başlanmıştır. Bu duruma göre 1968 yılında 4489 sayılı Kanuna istinaden staj 
görmek üzere adı geçen memleketlere giden Enstitü personelleri yurda dönecek, 'bunların yerine yenileri gönderilecektir. 
Bir kişinin Amerika yolculuğu, bütçeye ortalama olarak 7 500 liraya, Fransa 3 250 liraya, İngiltere 3 500 liraya, Holânda 3 350 
liraya, Almanya 3 100 liraya mal olmaiktadır. Bu hesa<ba göre staj için yabancı memleketlere gideceklerin yollukları, 
7 500 X 20 + 3 250 X 4 + 3 500 X 4 + 3 350 X 4 + 3 1O0 X 4 = 202 800 lira tutmakta olup, yuvarlak olarak .bütçeye 200 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1969 yılmda toplanması kararlaştırılan istatistik ve istatistikle ilgili milletlerarası kongre ve konferanslara Hükümetimizi telmsilen 
delege olarak katılacak personelin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere 'bu madde ödeneği geçen yılın aynı 45 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

12.910 iSayum ve anketlerde görevlendi 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinrilecek enstitü memur ve hizmetlileri yolluğu : 
Yıllık Plân ve buna muvazi olae nazaran 100 000 lira fazlası ile 1 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle ikinci Beş 
gerçekleşip gerçekleşmedi™ taralk Enstitünün -hazırladığı beş yıllık çalışına programının 1969 dilimime ait öngörülen hususların 
titünün normal* sayım ve anketkip ile alınacak tedbirlere ışık tutacak malûmatların ekle edilmesi için yapılacak anketlerle, Ens-
metlilerin yolluk ve yevmiyeleri hizmetlerinin gerektirdiği çalışmalar için merkezleri dışında görev alacak Enstitü memur ve hiz-

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : karşılanacaktır. 
Geçen yılm aynı olarak teklif e lilen 75 000 lira ile Enstitünün cari kırtasiye giderleri karşılanacaktır. 

13.120 Baskılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Enstitümüz bürolarında kullanılacak matbu evrakın kâğıt ve baskı ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye geçen yılm aynı ola
rak 10 000 lira ödenek teklif edilmüştir. 

13.130 Döşeme ve 'demirbaş alımları ve giderleri : 
Bu maddeye geçen" yıl ödeneğine nazaran 50 000 lira fazlası ile 150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle açılmış, bölge 
müdürlükleri ve mahallî büroları ile bu yıl açılacak olan Diyarbakır, Erzurum, Ordu bölge m ü d ü r l ü k l e r i n masa, sandalye, do
lap, perde, yazı ve hesap makinaları gibi büro malzemeleri ile Enstitünün umumi ihtiyaçları karşılanacaktır. 
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13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlası ile 350 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Bu ödenekle enstitünün aylık bülten, istatistik yıllığı, dış ticaret ve millî eğitim yıllıkları ile adalet, turizm, ölüm, doğum, evlen
me, boşanma ve sair cari' istatistik yayınlarının ve seçim kanunları ile enstitüye tahmil edilmiş bulunan sandıklar itibariyle 
teferruatlı ve her biri asgari 2 000 ,sayfa tutan seçim sonuçlarının (Her yıl yapılmakta olması dolayısiyle cari istatistikler arasına 
girmiştir.) yayınlaması için »erekli kâğıt, cilt, ambalaj ihtiyaçları karalanacaktır. 
Bahsedilen cari istatistik yayınlarının basılması için gerekli malzeme ihtiyacı 1 021 '630 lirayı bulmaktadır. Bu miktara enstitü 
k ü t ü p h a n e c i n ihtiyacı olan gazete dergi ve sair neşriyatın abone ücretleri ile kitap bedelleri ve telif, tercüme haklarının sa-
tmalmması da ilâve edilirse mezkûr meblağın daha da artacağı aşikârdır. Bu durum muvacehesinde daha önceki yıllarda tahsis 
edilen 300 000 liralık ödeneğin kifayetsizliği kendiliğinden meydana çıkmış olur. Enstitünün bu konudaki ihtiyaçları 1963 yılın
dan bu yana arka arkaya uygulanmış olan genel tarım genel sanayi genel nüfus sayımı dolayısiyle temin edilen ihtiyaçlardan 
artan malzeme ile karşılanmaya çalışılmıştır. 
Bugüne kadar bu şekilde temin edilen ihtiyaçlarm badema ancak kendi ödeneğinden karalanması zarureti hâsıl olduğundan ted
ricen artırılmak suretiyle madde ödeneğini hakiki ihtiyaç seviyesine yükseltmek amacı ile bu yıla mahsus olmak üzere 350 000 
lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alıtoları ve igiderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle enstitünün yakacak ihtiyacı ile yakacakla ilgili 
sair masrafları karşılanacaktır. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlam ile 45 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitümüz hizmetlileri
nin elbise, palto, ayakkabı 5* gömleği ve tulum ihtiyaçları karşılanacaktır. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

13.100 Diğer lalımlar Ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu ödenekle Enstitümüzün cari neşriyatının postalanmasında kullanılacak sicim, dairenin mübrem ihtiyaçlarından bayrak, resmî 
mühür, kaşeler, damga, bardak, sürahi ve musluk gibi zaruri ihtiyaçları karşılanacaktır. 
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13.210 Su giderleri : 
Bu maddeye geçen yıbn aym olarak 30 000 lira tekM edilmiştir. 
Bu ödenekle Enstitü bina ve genişletilmiş olan bahçesinde kullanılan şehir suyu ile personelin içme suyu ve bölge müdürlükleri
nin su ihtiyacı karşılanacaktır. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 30 000 lira teklif edilmüştir. Bu ödenekle Enstitünün merkez ve taşra teşkilâtının temizlik malzemesi 
M y a c ı karalanacaktır. 

13.230 Aydınlaitma giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 275 000 lira ödenek teklif .edilmiştir. Bu ödenekle Enstitü merkez ve taşra teşkilâtının cereyan be
delleri ile matbaa ve tasnif makLnalarmm sarf edecekleri cereyan bedelleri ödenecektir. Ayrıca Enstitü binasında mevcut 4 500 
aded floresans ve 1 000 aded normal ampullerin uzun süre kullanılmaktan mütevellit normal zayiatlarını gidermek için asgari 
1/3 nisibetinde ampul, keza buna ilişkin kalome, starter gibi zaruri malzemeler ve tesisat üzerindeki tablo, anahtar, sigorta ve 
şarter ve bunların tamamlayıcısı ana ve tâli tabloların bakım, onarım ve malzeme masrafları karşılanacaktır. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaranS 000 lira fazlası ile 15 000 lira teklif edilmiştir. Teklif edilen ödenekle geçen yıla göre bir hayli 
genişletilmiş olan Enstitü bahçesinin frakım ve tanzimi yapılacak, gerekli makeme satmalmacaktır. 

13.290 Diğer yönettaı giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 5 000 lira tekHf edilmiştir. Bu ödenekle memur alma ilânları, bilirkişi ücretleri, baca ve kanal 
temizleme gSfai genel yönetimle ilgili masraflar karşılanacaktır. 

13.410 Pos ta-Telgraf giderleri : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Tekli L edilen bu ödenekle Enstitü merkez ve tasm 
teşkilâtının posta ve telgraf giderleri karşılanacaktır. 

13.240 Telefon giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitünün merkez ve bölge müdürlüklerinin tele
fon konuşma bedelleri ile abonman ücretleri, tesis onarım ve malzeme ihtiyaçları ile Enstitü telefon santralı bakım masrafları 
karşılanacâktır. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 45 000 lir,a ödenek teklif edilmiştir. Teklif edilen ödenekle Enstitüde mevcut 8 aded aracın 
işletme ve onarma masrafları karşılanacaktır. 

13.610 Kira bedeli : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlası ile 120 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle kurulmuş bulunan ve yeni kuru
lacak olan Ordu, Diyarbakır, Erzurum, bölge müdürlüklerinin kira bedelleri ile bunlara ilişkin masraflar karşılanacaktır. 
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14.000 14.110 Yamçından korunma ve sigorta giderleri : 
Bu maddeye geçen yılm aynı olarak 1 000 lira ödenek teklif edilm&stir. Bu ödenekle Enstitü binasının yangından korunması 
için gerekli yangın malzemesi ile sigorta giderleri karşılanacaktır. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 Hım teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 24 999 lira noksanı ile maddenin muhafazası maksadı ile 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 40 000 lira fazlası ile 80 00O lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle kontenjan sayısı 
18 olan burslu öğrencilerin ayda 350 lira 'burs ücreti ile burs yönetmeliği gereğince imtihan, kaydiye v.s. masrafları ile tedavi gider
leri -karşılanacaktır. 
350X12X18=75 600 burs ödeneği 

4 400 sair masrafları 
14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri : 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 400 000 lira fazlası ile 700 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle 1969 yılı içinde yapıla
cak çeşitli işler için kullanılacak m'akina kartı ve CONTINUOUS FORM (sürekli form) ihtiyaç! karşılanacaktır. 

14.542 ISayım ve anketler giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 200 000 lira fazlası ile 2 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle gerek enstitünün ca
ri anketleri ve .gerekse Kalkınma Plânının Enstitüye tahmil ettiği çeşitli anketler programları gereğince uygulanacak, bunun ya
nı sıra 1970 Genel Nüfus Sayımının hazırlıkları yapılacak, anketlerin ihtiyacı olan basılı evrakın kâğıtları temin edilecek, anket
lerin posta giderleri karşılanacaktır. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı 40 000 lira teklif edilmiştir. 4489 sayılı Kanuna göre staj görmek ve maaşları transfer 
edilmek üzere Amerika ve Avrupa'ya gönderilmiş bulunan 3 personelimizin Bakanlar Kurulu karan ile telsbit edilen talebe tahsi
satları ile maaşları arasındaki farkların, tahsil, kitap ve sair masrafların ödenmesi Ibu ödenekten yapılacaktır. 

1^.581 Büro giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 19 999 lira fazlası ile 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle daha evvel ABD nin 
özel proje fonundan alınan malzeme bedelleri karşılanacaktır. 

14.582 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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14.584 Kim bedeli : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.586 Malzeme alım v© giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 9 999 lira fazlası ile 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle daha evvel ABD nkı özel 
proje fonundan alman malzeme bedelleri karşılanacaktır. 

14.589 Diğer alım ve giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif .edilmiştir. 

U3.000 16.113 Taşıt, makina isletme ve onarma giderleri : 
Bu maddeye geçken yılda olduğu gibi 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödemekle Enstitümüz matbaasında mevcut 50 *d«d 
çeşitli makinanın işletilmesi için lüzumlu (muhtelif cins yağ, motorin, gaz, benzin, hidrolik yağı ve sair malzeme ile bu ınakinalaraı 
onarımları yapılacaktır. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

16.115 Giyim-kuşam alım ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 200 lira fazlası ile 8 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitü matbaasında çalışan 
80 işçiye Toplu İş Sözleşmesi gereğince verilecek daha dayanıklı ve iyi kalite iş elbisesi ve ayakkabı bedeli karşılanacaktır 

16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yılm aynı 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitü matbaasında mevcut makinalarda kulla
nılacak metal, İstampa makiııasmın çelik veya pirien hurufatı ve bilhassa tevsii ,edilen „fset ve foto servislerinin ihtiyacı -olan 
filim, devoloper, blânket, hassas plâka", stensil, diplumat ve şeridi, stampa yaldız v*e boya ruleleri ile her türlü matbaa mürekkep
leri ve boyaları temin edilecekti,. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 69 000 lira ödenek teklif .edilmiştir. Bu ödenekle Enstitü matbaasının 80 kişilik kadrosuna Toplu 
İş Sözleşmesi gereğince verilecek yemek, süt ve yoğurt bedelleri karşılanacaktır. 

16.119 Diğer alım ve giderler : 
Bu maddeye gecen yıl -olduğu gibi 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitü matbaasının temizlik malzemesi ile yeni 
servise konan makta la r ın ve bilhassa iplik dikiş makinası için zaruri ,olan bk*binl<y,, keski makinası çıtaları, tel dikiş gibi ihtiyaç
ları karşılanacaktır. 

16.390 İstatistik propaganda ve tanıtma giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Maddenin m u h a f a z a için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlası ile 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle törenlerde Enstitüyü tem-
silen gönderilecek çelenk, misafirlere verilecek 'buket, sigara, çay, kahve gibi ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitüde uzun ve kısa sürelerle istihdam edi
len yerli ve yabancı uzmanların, hizmetinde faydalanılan tüzel ve gerçek kişilerin ağırlanması ile ilgili masraflar karşılanacaktır. 

16.810 Bina onarımı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle asansörlerin yıllık bakım ve onarımı ile yıllık 
cam onanımı ve iç bölmelerde hizmet için gerekli tadillerin yapılması sağlanacaktır. 

16.820 MaMna ve teçhizat onarımı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle Enstitümüzde mevcut 175 -aded istatistik delgi, 
'ayırma ve TJNÎVAC 1004 makinalan ile Enstitü atelyesinde mevcut torna, tesfiye ve emsali cihazların yıllık bakım ve onarımı ya
pılacaktır. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 23.611 Majkina, teçhizat alımları ve büyük onaranları : 

Bu maddeye geçen yıl bütçesine nazaran 2 000 000 lira fazlası ile 4 00O 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle 1968 yuın-
da enstitü tasnif şubesinde a l l an ı lmak üzere ithal edilen kar t sistemli 9 400 Computer'in teypli ve diksli bir sistem haline geti
rilmesi maksadı ile teyp ve diks üniteleri s'atınalmacaktır. 

23.612 Taşıt alımları : 
Bu maddeye 1969 yılında ödenek teklif edilmemiştir. 
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34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 
Bu maddeye geçen yılm aynı 3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenekle üyesi bulunduğumuz Milletlerarası İstatistik Ens
titüsüne yılhk üye aidatı ödenecektir. 

35.000 35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve Hizmetlileri Biıiktime ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeğine 
yardun.) 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 37 318 Iina ödenek teklif edilmiştir. Artışın sebebi: Yemek yardımlarının 100 kuruştan 
125 kuruşa çıkarılmasından ileri gelmektedir. 1969 yılında % 60 hesalbı ile ve yılda 230 iş günü üzerinden b e t e iş «ünü için her 
personele 125 kuruş yemek yardımı yapılacağından, 1 082 personel için 186 588 llira yemek yardımı hesabedilmiştir. 

36.000 36,300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı 1969 malî yılı bütçesi cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 193 586 761 Ura ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 191 000 lira ki toplam olarak 9 374 302 lira fazlası ile 
193 777 761 lira teklif edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/:n Sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları 

Toplam 

Bölüm Madde 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ : 

1968 1909 

184 223 659 
193 586 761 

179 800 191 000 

184 403 459 193 777 7G1 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Net 
fazlası 

9 ,363 102 
11 ''00 

9 374 302 

Artış 
oranı 

% 5,08 
;% '6,22 

AYLIKLAR : 
12.110 Aylıklar : 

633 sayılı Kuruluş Kanununa bağh 2 sayılı cetvelde yazılı fiilî kadrolar ve (D) cetvelinde yer alan 50 aded anaaşlı Dersiam kad
rosunun yıllık tutarı 119 652 400 liradır. Bu ödenekten Kuruluş Kanununun geçici 3 neii maddesi hükmü göz önünde tutularak 
henüz intibakları yapılmamış «lan cami görevlilerinin ücretleri karşılığı olarak bu maddeden 4 357 860 lira düşülerek 
12.212 nci (Cami görevlileri ücreti) maddesine konulmuş .olmasından bu maddeye 115 294 540 liralık ödenek teklif edilmiştir 1968 yılı 

Ibütçesine bağlı (L) cetvelinde bulunan (50) aded 400 ve 250 aded 350 liralık imam - hatip, müezzin kayyım kadroları hizmetin 
arz ettiği ihtiyaç »eibelbiylc serbest bırakılmıştır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu maddeye Maliye Bakanlığından aktarma yapılabilmesi için 1 lira teklif edilmişti.-. 
ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti : 
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12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
(D) cetvelinde yer alan hizmetliler ücreti karşılığı olarak %35 zam dâhil 4 091 040 lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 
655 680 liralık fazlalık (D) cetveline (19) aded kadronun eklenmesinden ve (629) aded kadronun bir üst derece yükseltilme
sinden ileri gelmiştir. 

12.212 Cami görevlileri ücreti : 
633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 3 ncti maddesi, (iS) cetvelindeki cami görevlilerinin 5 sene içerisinde aylıklı kadrolara in
tibaklarını âmir bulunduğundan intibakları benüz yapılmamış olan T37 kadronun karşılığı olarak 4 357 860 lira ödenek teklif edil
miştir. 1968 yılı bütçe rakamına nazaran 3 482 940 liralık görülen noksanlık (S) cetvelinden maaşa intılbakı yapılanlardan M i 
gelmiştir. 

12 213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri : 
'633 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi hükmü göz önünde tutularak (D) cetvelinde mevcut 8 000 kadroya 2 000 kadro ilâve edilmiş 
amasından 'bu maddeye 43 680 800 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
10 aded kurs öğretmeni ve o aded teberrukat eşyası tesbit ve değerlendirme memuru kadrosunun karşılığı olarak 58 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı: 
4598 sayılı Kanomun 7 nci madesine göre bir -çocuk için ayda verilmekte olan 10 lira hesabiyle ve harcama seyri g,cvz önünde 
tutularak bu maddeye 1968 bütçe ödeneğine nazaran 500 000 lira fazlasiyle 4 750 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun gereğince doğum yardımı olarak 1200 lira verilmektedir. Harcamalar seyri göz önümde tutularak 1068 bütçe 
ödeneğine göre 100 000 lira fad asiyle 750 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı. 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı momurun ölümü halinde mirasçılarına memurun *>n almakta olduğu maaşın 2 
aylık tu tan nispetinde, memurun karısının ölümü halinde memura bir aylık tutarında ölüm yardımı yapılması icabetmektedir. Bu 
sebeple '200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3:656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesni 
tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 gül, ve 6/1214 sayılı Karariyle yürürlüğe konulan 
Tedavi Giderleri Yönetmelimi ile sosyal yardım artırılmıştır. Harcama seyri göz önünde tutularak 1968 yılı bütçe ödeneğine göre 
'300 000 lira Ifazlasiyle i600 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.350 Yakacak zammı : 
Memur ve müstahdemlere verlecek fevkalâde zam hakkında 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 1 500 ve daha yukarı 
rakımlı yerlerde daimî memuriyet yapanlara verilecek yakaeaik izammı kadı l ığ ı olaraik bu maddeye 160 000 liralık ödenek ko
nulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları: 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret maddeleri ödenek yekûnları üzerinden % 6,5 hesabiyle 10 882 524 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları prim tarifesi hükümleri 
efe 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 Bakanlar Kurulu Kararı ile 
takdir olunacak ücretin verilmesini sağlamak üzere bu maddeden 120 000 l i r a1* ödenek teklif olunmuştur. 

12.440 Ders ücreti : 
Açılacak tekâmül kurslarında, 3888 sayılı Kanun gereğince ders başına verilecek ücretlerin karşılığı olarak 40 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.490 633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince verilen ücretler : 
633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi (Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tecrübe ve ihtisas
ları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa almak, vaiz ve konferans verdirmek sure
tiyle faydalanabilir. 
Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslara göre ücret verilir. Bulundukları yer dışında ge
çici olarak görevlendirilenlere ayrıca 6245 saydı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve yevmiye verilir.) denilmektedir. Bu 
sebeple 1969 programının uygulanabilmesi için bu maddeye 200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.620 633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiyeler : 
633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince müftü, vaiz imam - hatip, müezzin - kayyımlardan 5 yıl içinde lise, öğ
retmen okulu ve lise muadili (Din eğitimi yapan öğrenim müesselerinden) bitirme diploması alanlara 1 00O lira ikramiye ve
rilmesi gerektiğinden bu amaçla 60 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği: 

633 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gereğince Diyanet İşleri i n k a r ı m a 1 000 lira. Başkan yardımcıları ile Din işleri Baş
kan ve üyelerine 600 er Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanma 300, il müftülerine 250 
şer ve ilçe müftülerine 150 şer lira temsil ödeneği verilmesi gerektiğinden bunların tutarı ' olarak 1 341 600 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 1968 Bütçe ödeneğine göre 3 600 liralık fazlalık Abana ve Bozkurt ilçelerinin yeni kuruluşu sebebiyle bu 
ilçelere tâyin edilen müftülere verilecek temsil ödeneğinden ileri gelmiştir. 

YOLLUKLAR : 
I -Yurt içi yollukları: 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları: 
Teşkilâta yeni tâyinlerin yapacağından harcamalar seyri de nazara, alınarak bu maddeden 200 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Harcamalar "seyri nazara alınarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları: 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
633 sayılı Kanunla ihdas \>lunan müfettiş ve müfeHiş yardımclarmn, yolluklarını karşılamak üzere 300 000 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 
Öğretim yollukları: 

12.834 Kurs yolluğu : 
Açılacak kurslara iştirak edeceklere yol giderleri ile yevmiyelerinin karşılığı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir 
Diğer yolluklar: ' 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 100 000 liralık ödenek teklif edilmi-tir 
II-Yurt dışı yollukları: 
Yönetim yollukları: 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında görevlendirileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere 100 000 lira teklif edilmiştir 
Öğretim yollukları: 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanuna göre dış tikelere yollananların yolluklarını karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Yurt dışında inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere gönderileceklerin gerekli yolluk ve yevmiyelerinin karşılığı olarak 
20 000 lira teklif edilmiştir. ^ 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 150 000 lira, teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Programa göre Teşkilâtın döşeme ihtiyacını karşılamak maksadiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Mevcut ihtiyaç nazara alınarak 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Harcamalar seyri nazara alınarak 400 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim ihtiyacını karşılamak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Harcamalar seyri göz Önünde tutularak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri: 

Harcamalar seyri göz önünde tutularak 60 000 lira teklif edilmiştir. 
13,220 Temizlik giderleri : 

Merkez dairesi cami ve müftülük dairelerinin temizlik giderlerini karşılamak üzere 175 000 lira teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

Harcamalar seyri göz önünde tutularak 600 000 lira teklif edilmiştir. 
13.240 Bahçe giderleri : 

Harcamalar seyri göz önünde tutularak 15 00O lira teklif edilmiştir. 



- 5 6 3 -

Bölüm Madde 

13.250 Mazbut vakıflar araşma alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma ve bakım giderleri : 
633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin 34.8li nei maddesinden yapılacak ak
tarmayı temin için bu madde açılarak 1 liralık ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
HİZMETLİLERLE 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 5 000 lira teklif edilmiştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Teşkilâtın genişlemesi ve harcamalar seyri göz önünde tutularak 200 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri: 
Teşkilâtın genişlemesi ve harcamalar seyri nazara alınarak 155 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri: 
Geçen yıl harcamaları nazara alınarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
•Başkanlık taşıtının onarma ihtiyacı bulunduğundan bu maddeye 8 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderkri : 
Hizmet taşıtı ihtiyacı nazara alınarak 57 000 lira teklif edilmiştir. 51 750 liralık ödenek artışı veni alman 9 taşıtın işletme ve ona
rımı giderlerinin karşılanması için konulmuş bulunmasından ileri gelmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Merkez ve 638 müftülük binasının kira bedellerini karşılamak üzere 1 120 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Gerekli ihtiyacın temini için 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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(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 ^karılan 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 25 000 lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Mevcut 130 bursiyerin aylık 350 lira hesabı ile burs ve giderleri karşılığı olarak 572 000 lira teklif edilmiştir. 

14.550 ıStaj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna dayanılarak dış üfcelere yollananların maaşlrı ile öğrenci baremi arasındaki farklar her türlü giderleri karşıla
mak üzere 25 000 lira teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
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 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : ' 
Küçük onarım giderleri için 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BENZERİ ÖDEMELER : 

35.350 Müstehikkini ilmiyeye yapılan aylık yardımlar : 
1326 yılı Bütçe Kanununa göre tahsis edilen muhtaç ayliklarî olup, 1927 yılı Bütçe Kanunu mucibince badema bu tertipten tahsis 
yapılmaktadır. Mevcutlar için 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.710 Dinayet işleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma. Sandığım (Merkez memur ve müstahdemle™ öğle 

yemeğine yardım.) 
Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeğine yardım olmak üzere 56 000 lira tak ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yular borçlan : 

Tahakkuk edecek geçen yıllar borçlarının karşıhğı olarak 115 000 liralık öden* teklif edilmiştir. 
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TAPU VE KADASTEO GENEL HODOSLIMO 

Tapu ve Kadast™ Genel Müdürlüğü 1969 malî yılı bütçesi cari harcamaları için (A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 101 100 000 lira, 
yatmm harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 43 500 001 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 200 000 lira M, toplam olarak 144 800 001 Ura ödenek teklif edilmiştir. 

1968 malî yıh Bütçesine göre % 17,3 oranındaki 21 371 600 ital ık ödenek artışının gerekçesi ilgili tertiplerde arz ve izah olunmuştur. 
1969 malî yılı bütçe ödeneğinin hizmet yönünden dağılış plânı ve bütçenin tümüne göre hizmet dairelerine ayrılan ödeneğin % oranı: 

Bölüm 

12.000 - 16.000 

Dairesi 
(A/ l ) Cari 
harcamaları 

(A/2) Yatırım 
harcamaları 

Genel idare 
Tapulama 
Kadastro 
Okul ve kurs 

57 779 035 
28 108 800 
.13 543 090 
1 669 075 

1 130 000 
35 370 001 

7 000 000 
-

(A/3) Sermaye 
teşkili ve 
transfer 

harcamaları 

2o7o00 
— 

Genel toplam 
ödenek miktarı 

Toplam 101 100 000 43 500 001 200 000 

59 109 035 
63 478 801 
20 543 090 

1 669 075 

144 800 001 

Oraılar toplamı 

% 40.8 
% 43.8 
% 14,2 
% 1.2 

% 100 

1968 1969 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

85 734 657 
4 571 680 
9 580 002 

549 000 
40 001 

86 254 677 
5 237 895 
8 947 428 

570 000 
90 000 

Toplam 100 475 340 101 100 000 

Cari harcamalar 

Fazlası 

8 640 622 
747 895 

2 876 925 
46 000 
49 999 

12 361 441 

Noksam Net feda ası 

8 120 602 
81 680 

3 509 499 
25 000 

520 020 
666 215 

21 000 
49 999 

Net noksanı 

632 574 

11 736 781 1 257 2 

% oranı 

234 632 574 0,62 
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21.000 - 23.000 

35.000 — 36.000 

21.000 
22.000 
23.000 

Toplam 

35.000 
36.000 

'Toplam 

13 778 001 
• 

9 000 000 

22 778 001 

100 000 
75 000 

175 000 

Yatırım harcamlları 

38 387 001 24 609 000 
1 130 000 1 130 000 
3 983 000 

43 500 001 23 739 000 

_. 
-

5 017 000 

5 017 000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

125 000 25 OOO 
75 000; 

200 000 25 000 

-

-

(A/l) Cari harcamalar gerekçesi 

24 609 000 
1 130 000 

25 739 000 

25 000 

25 000 

5 017 000 

5 017 000 

— 

91 

14 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
Kuruluş kanunlariyle alman yönetimle ilgili fiilî kadroların yıllık karşılığı olarak 29 203 065 lira teklif edilmiştir. 

12.111 Tapulama personeli aylıklan : 
Kuruluş kanunlariyle alman tapulama ile ilgili fiilî kadroların yıllık karşılığı olarak 17 071 695 lira teklif edilmiştir. 

12.112 Kadastro personeli aylıkları : 
Kuruluş kanunlariyle alman kadastro ile ilgili fiilî kadroların yıllık tutarları karşılığı olarak 6 257 925 lira teklif edilmiştir. 

12.113 Kadastro Okulu ve kursu aylıkları : 
Kuruluş kanunlariyle alman Kadastro Okulu ve kursu ile ilgili fiilî kadroların yıllık karşılığı olarak 267 705 lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu maddeye 1 lira konmuştur. 
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ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 

Lira 
Merkez ve tapu hizmetleri 

2 896 800 1968 (D) cetveline dâhil 860 kadronun yıllığı 
428 200 (D) cetveline ilâve edilen 159 kadronun karşılığı ile 1969 yılında terfi ettirilecek 38 

kadronun terfi farkı 

3 325 000 Yıllık tutarı 
1 163 750 •% 35 zam 

4 488 750 lira teklif edilmiştir. 
•Geçen yıla göre 938 750 liralık artış 159 kadronun ilâvesi ve terfüerden ileri Emiş t i r . 

12.212 Tapulama personeli hizmetliler Tapulama hizmetleri : 
ücreti : 3 072 000 1968 (D) cetveline dâhil 623 kadronun yıllığı 

345 000 Kaldırılan 70 kadronun yıllık karşılığı 

2 727 000 Yıllık tutarı 
954 450 % 35 zam 

3 681450 lira teklif edilmiştir. 
12.213 Kadastro personeli hizmetliler Kadastro hizmetleri : 

ücreti : 611 400 1968 yılı (D) cetveline dâhil 152 kadronun karşılı* 
213 990 % 35 zam 

825 390 lira teklif edilmiştir. 
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12.214 Kadastro Okulu ve kursu hiz- Kadastro Okulu ve kursu hizmetlileri 
metlüer ücreti : Lira 

68 400 1968 yılı (D) cetveline dâhil 20 kadronun yıllığı 
65 400 Yeni ilâve edilen 14 kadro ücreti yükselişi karşılığı 

133 800 Yıllık tutarı 
46 830 % 35 zam 

180 630 lira teklif edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti : Merkez ve tapu dairelerinde çalışanların : 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler 757 800 1968 yılı (E) cetveline dâhil 201 kadronun yıllığı 
ücreti : 265 230 ı% 35 zan; 

i 023 030 lira teklif edilmiştir. 
12.232 Kadastro Okulu ve kursu geçici Okul ve kursta çalışanların : 

hizmetliler ücreti : 338 800 1968 yılı (E) cetveline dâhil 67 öğretmen kadrosunun yıllığı 
48 000 İlâve edilen 12 öğretmen kadrosunun tutarı 

386 800 
23 940 % 35 zam (Öğretmenlerden maaşlı olanlar için hesaplanmıştır) 

410 740 lira teklif edilmiştir. 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 

Harita yapım işlerinde kullanılan sterookomperatör aletinin revizyonu için getirilecek uzmana verilecek ücreti karşılamak üzere 
bu maddeye 25 000 lira konmuştur. 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
Bakanlar Kurulunun 15.4.1958 tarih ve 4/10195 sayılı kararı ile kabul edilen muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırıla
cak yevmiyeli personel talimatnamesi ve ek değişikliklere göre çalıştırılan teknik personelin 1969 malî yılı ücretleri için 6 472 380 
lira teklif edilmiştir. 
işçi ücretleri : 
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12.281 Tapulama işçi ücretleri : 
Yatırım harcamalarında etüt ve proje giderlerinde nazara alındığından maddenin muhafazası için bütçeye 1 lira kor-muştur. 

.12.282 Kadastro işçi ücretleri : 
Kadastro işlerinde çalıştırılacak işçi ve jaloncularm gündelik ve ilâve tediyeleri karşılığı giderleri olarak 1 100 000 lira teklif 
edilmiştir. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunim 7 nci maddesine göre her çocuk için ayda 10 lira hesabiyle mevcut çocuk adedi göz önünde tutulark bu madde
ye 1 160 000 lira teklif edilmiştir. , 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanuna göre dağum yardımı 200 liradır. Harcamalar göz önünde tutularak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 9 ncu madde
sini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 tarih ve 6/1214 sayılı kararı ile yürürlüğe konu
lan tedavi giderleri yönetmeliğinin gerektirdiği giderleri karşılamak için bu maddeye 375 000 lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Halen, rakımı 1 500 metreden fazla yerlerde bulunan memurlara yakacak zammı verilmekte; 1969 yılında tâyin edilecek me
murlar da göz önünde tutularak bu maddeye 50 000 lira 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. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler için maaş ve ücretler yekûnunun % 6,5 ğu hesaplanarak 4 028 480 lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortalı prim tarifesi göz önün
de tutularak % 12 oranında prim karşılığı olarak 1 042 530 lira teklif edilmiştir. 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 

112.410 Fazla çalışma ücreti : 
Çok fazla miktarda mevcudolan Arap harfi eski kayıtların biran evvel yenilenmesi işinde çalıştırılacaklara 3656 sayılı Kanunun 
22 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücretlerini ve ayrıca yabancı memleketlerle olan emlâk ihtilâflarının halli işin
de ve komisyonlarda çahşacak personele verilecek fazla mesai ücretlerini karşılamak üzere 600 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.430 Konferans ücreti : 
Genel müdürlük teşkilâtında bulaman memurlarla hizmetlilere gerekli meslekî ve sivil savunma hakkında bilgiler verilmek üzere 
konferans ücreti karşılığı olarak 900 lira teklif edilmiştir. 

12.470 Yenileme ücreti : 
Şehir kadastrosu müdürlüklerinin hizmetlerine esas olmak üzere gayrimenkuller üzerindeki bütün hak ve mükellefiyetler ile 
takyitler ve şerhleri muhtevi eski kayıtların çıkarılması için bu maddeye 200 000 lira teklif edilmiştir. 
TAZMİNATLAR : 

12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş tazminatı 
19 . 2 . 1963 gün ve 203 sayılı Kanun gereğince havai fotoğrametri metodu ile yapılan çalışmalarla ilgili olarak uçuş işlerinde 
çalışan ve 1968 yılında alınıp 1969 yılında göreve girecek iki uçak personeline verilecek tazminat kargılığı 135 000 lira teklif 
edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.000 YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yolukları : 
Yönetim yollukları: 

12.811 Sürekli görev yolluklan : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 400 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
(Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye 425 000 lira teklif edilmiştir. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye 300 000 lira teklif edilmiştir. 
öğretim yollukları : 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
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1 2 * 3 4 Kurs yolluğu : 
Ka lk ınma plânı gereğince her y , | yetiştirilmesi gereken 300 memurun y i t i m i n i sağlamak üzere a c h m s olan Tapu ve Kadas t ro 
K u r s u ile memur tekâmül kursuna " i l e c e k kurs iyer ler in yolluk ve yevmiyelerini k a r l a m a k üzere 575 000 lira teklif edilmiştir. 
Diğer yo l luklar: 

12.841 Tedavi y o l l u ğ u : 
H a r c a m a l a r seyri göz önünde t u tu la rak 50 000 lira t ek l i ! edilmiştir. 
II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Muhtelif memleketlerde Har i t a Kadastro ve fotoğrametri tekniğinde fennî usullerde kaydedi len gelişme ve yenilikleri yerin
de görmek ve incelemek üzere yabancı memleketlere gönderilecek personelin yoluk ve 'yevmiyelerini karş ı lamak ve ayrıca 
yabancı memleketlerle olan gayr imenkul ihti lâflarının halli için gönderilecek heyetlere lüzumlu ödeneği temin etmek amaciyle 1969 
y ı lmda bu maddeye 40 000 'lira konmuştur . 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur . ' 
Öğretim yollukları : 

12.871 Y u r t dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
l îeş Yılılk 'Kalkınma Plânının Har i ta , Tapu ve Kadas t ro sek töründeki al ınacak tedbirlerle ilgili olarak lo toğrametr ik c a y m a 
larla e lektronik işlem sisteminde çalısacak kalifiye personel yet iş t i rmek üzere yabancı müesseseler,. gönderilmesi ge r eken ' e l e 
manlar ın yoluklar ım ka r ş ı l amak üze reV, 000 l ira teklif edilmiştir. ' 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur . 
ÖZKL HİZMET YOLLUKI iAlH: 

12.910 Tapulama hizmetlerinde çalıştırılacaklara 8245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre veri leeck tazminat gündel ikler i ve ge
çici görev yolluğu : 
Tapu lama hâkimlikler inin arazi üzerinde çalışma süreleri t ak r iben 100 gün olacak hesaplandığından tazminat ve yollukları 
ve a r a . kuralanın karş ı lamak üzere .'i 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.920 K a d a s t r o ' H e r i n d e çal ış t ı r ı lacaklara C245 sayılı Kanunun 50 nci ' maddesine göre ve - i l ec ı* t a smina t Ç e l i k l e r i ve fecis i görev yol
luğu : 
Kadas t ro işlerinde c h ş a c k l a n n U^kn! ve yo!!ek k a r n l m ve ; ı v , , , ; ı yeni r,-ılacak , aUl iHf ik l rnn n k r n g i islerine nezaret Emek
le görevlendirilecek merkez p e s n e l i n i n ve F e n Muşavlrl îğinee yapılacak nirengi v- nokgau i i ,y , ,mdr : c u l r , „ a k ele.unıla,-M- secici 
görev yolluk ve ta/ .minatlar.m k a f l a m a k üzere bu maddeve 2 500 000 lira konmuştur." 
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13.000 YÖNKTLM G İ D E R L L - L •. 
GENETAYÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR : 

13.110 Kır tas iye al ımları ve g ider ler i : 
Harcamala r seyri göz önünde tu tu l a r ak bu maddeye ;M7 89Ö lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğ ı t ve defter a l ı n l a r ı ve giderleri : 
Harcamalar ' seyri, ayrıca k a t mülkiyeti Kamımı ile ilgili yeni cetvel ve elektronik bilgi işlem sistemi için lüzumlu basılı kâğı t 
ve dergi kar t lar ın ı temin ve fiyat ar t ış : hususları da göz önünde tu tu la rak geçen yıla nazaran bu maddeye 100 000 lira fazlası 
ile 1 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş al ımları ve giderler i : 
Genel Müdür lük Merkez t e ş k i l i ile bilhassa il ve ilçelerde bulunan tapu daire!: rinin döşeme ve demirbaş iht iyaçlarım karşdamak 
üzere bu maddeye 400 000 lira konmuştur . 

13.140 Yayın al ımları ve giderler i : 
Gene! Müdür lük memurlar ımı! bilgi ve istisnasını a r t ı rmak üzere kuru lmuş kütüphane için s a t ı a h n n c a k eserlerle bu mevzuda abo
ne kayıt edilmiş bulunan eserle-in sa tmaı ın ı ve tercümeleri ile telif giderler im karş ı lamak üzere bu maddeye 1909 yılımla 20 000 
lira konmuştur . 

13.150 Yakacak al ımları ve giderler i : 
Harcamala r seyri göz önünde h ı t ı ı h r ak geçen yda nazaran 100 000 lira fazlu m ile 710 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim a l ı - I a n vo giderler i : 
Merkez hizmetli lerinin giyeceğini sağlamak üzere 80 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer a l d ı l a r ve h e d e r i : 
Diğer maddelerden ka r şdanmıyan yönetimle ilgili ihtiyaçları karşı lamak üzere bu maddeye ö 000 Ura teklif edilmiştir. 
GKNHL YÖNETİMLE İLGİLİ G İ D E R L E R : 

13.210 Sn. gidenleri : 
Harcamala r seyri göz öaünde tu tu l a r ak geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlam iie bu maddeye 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderler i : 
Ha rcama la r seyri göz önünde tu tu la rak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydın la tma gider ler i : 
Genel Müdür lük merkez ve taşra teşki lat ındaki tapu dairelerinin aydınla tma masraflar, ile kıymetlendirme âletleri ve elektronik 
m a k i n a l a r m m çalışmalarım temin için 800 000 lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe gider ler i : 
Harcamala r seyri göz önünde tu tu l a rak f, 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Diğer maddelerden karşılamnıyan yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25 000 lira teklif edilmiştir. 
ULAŞT1KMA GİDERLEM : 

13.410 Pos ta - t s lg ra f giderleri: 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 325 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak 200 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Merkezde basılı evrakın Devlet Malzeme Ofisinden alınması ve taşra teşkilâtının ikmali gereken basılı evrakın nakliye ambarları
na teslimi işi ile bu ambarlar vasıtası ile teşkilâtımızın basılı kâğıt nakliyesini k a n l a m a k üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Bakanlar Kurulu karan ile tahsisli bulunan bir vasıtanın işletme ve onarma giderleri kargılığı olarak 10 000 lira teklif edil
miştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
İdarenin daimi ve devamlı hizmetlerine tahsisli iki vasıtanın işletme ve onarımı için 10 000 lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Tapu dairelerinin eskiden beri çok ucuz kira k a s ı ğ ı n d a k i binalarda oturmaları karşısında Kira Kanununun takdire mütaallik 
hükümlerinin Anayasa Mahkemesince kaldırılması karşısında ekserisine zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuş ve bir kısmı da tah
liye dâvası sonunda boşaltılarak yüksek ücretle yeni bina kiralamıştır. Bu durum 1968 yılında da devam etmiş ve ayrıca Kadastro 
ve Meslek Lisesi yatakhane kirası ihtiyacını da karşılamak üzere 320 000 lira fazlası ile bu maddeye 1 520 000 lira konmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Topoğrafik kadastral haritaların yapımı için gerekli havai fotoğraf alımında kullanılmakta olan mevcut iki uçakla, ilâveten 
satmalmacak iki uçak için sigorta giderleri ilâve edilerek ayrıca taşradaki dairelerin yangından korunmaları için bu maddeye 
1969 yılında 100 000 lira konmuştur. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
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14.342 7126 sayılı K , ^ dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
Her yıl yetiştirilmesi gereken 300 memurun eğitimini sağlamak üzere açılmış olan Tapu Kadastro kursu ile memurların mesle
kî bilgilerini artırmak amaciyle açılmış olan memur tekâmül kursunda eğitim gören kursiyerlerin eğitimi için gerekli bina ki
rası, aydınlatma, yakacak ve sair giderlerini karşılamak üzere 240 000 lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Teknik okul, Hukuk ve SiyasalBilgiler Fakültelerinde okutulan burslu öğrencilerin burs ve tedavi masraflarını karşüamak ve 
Kadastro Lisesinde burslu olarak okuyan öğrenci sayısı ve tapulama kursu öğrencilerine de burslu olarak okuyan öğrenci 
sayısı ve tapulama kursu öğrencilerine de burs verilmesi nazara alınarak bu maddeye 1 542 000 lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Kalkınma plânı tapu, kadastro, harita sektörünün gayesine ulaşması için staj ve öğrenim amaciyle yurt dışına gönderilecek 
personelin giderlerini karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ : 
Tapulama giderleri : 

14.911 Büro giderleri : 
Tapulama hizmetinin 1969 malî yılı büro giderlerini karşılamak maksadiyle bu maddeye 721 000 lira konmuştur. 

14.912 Ulaştırma giderleri 
Tapulama mahkemelerinin posta, telgraf, telefon giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 650 000 lira teklif edilmiştir. 

14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım harcamalarında yer almış olduğundan maddenin muhafazası için bu maddeye 1969 yılında 1 lira konmuştur. 

14.914 Kira bedeli : 
Tapulama müdürlükleri ile mahkemelerinin ve nirengi ekiplerinin oturduğu binaların yıllık kira karşılığı olarak 1 110 000 lira 
teklif edilmiştir. 

14.915 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
766 sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince tapulama hizmetlerinde çalışan memurlarla hizmetlilerin yasamaları ve çalışmalarını 
kolaylaştırma amaciyle verilecek malzemelerin giderleri karşılığı olarak 1 044 150 lira teklif edilmiştir/ 

14.916 Malzeme alım ve giderleri : 
Eüyük bir kısmı ile yatırım harcamalarında yer almış olduğundan yalnız fen müşavirliğince kadastral plânlara ait tesislerin ihya 
ve yenilenmesi hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 70 000 lira teklif edil
miştir. 
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14.919 Diğer alım ve giderler : 
Tapulama hizmet giderleri büyük bir kısmiyle yatırım harcamalarında yer almış olduğundan, yalnız tapulama hâkimliklerinin 
ihtiyacı ve ayrıca fen müşavirliğince kadastral plânların yaşatılması ile ilgili olup diğer maddelerden karşılanmıyan her türlü 
alım ve giderleri karşılamak üzere 570 500 lira teklif edilmiştir. 
Kadastro işleri giderleri : 

14.921 Büro giderleri : 
Kadastro hizmetinin ve tapu fen teşkilâtının 1969 yılı büro giderlerini karşılamak maksadiyle bnı maddeye 300 000 lira kon
muştur. 

14.922 Ulaştırma giderleri : 
(Şehir kadastro müdürlüklerinin posta, telgraf ve telefon giderlerini, karşılamak üzere harcama seyri göz önünde tutularak 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Şehir kadastro müdürlüğünde mevoudolan 41 motorlu taşıt aracının bir yülık işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere 
1968 yılı bütçesine nazaran 31 000 lira fazlasiyle bu maddeye 246 000 lira konmuştur. 

14.924 Kira bedeli : 
Kadastro müdürlüklerinin kira ile tuttuğu binaların yıllık karşılığı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 

14.925 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
Kadastro ve tapu fen hizmetinde çalışan memurlarla hizmetlilerin görevleri sırasında kullanılmak üzere giyim - kuşam yönet
meliği gereğince verilecek eşya karşılığı olarak 278 775 lira teklif edilmiştir. 

14.926 Malzeme alım ve giderleri : 
Şehir kadastro müdürlüklerinin hizmetle ilgili malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere 1969 yılında bu maddeye 225 000 
lira konmuştur. 

14.929 Diğer alım ve giderler : 
Beş yıllık kalkınma planındaki yıllık verim hedeflerine ulaşmak amaciyle 60 şehir kadastro müdürlüğü çalışmalarındaki ko
misyon üyesi, bilirkişi, ilân ve diğer giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 1969 yılında 1 450 000 lira konmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ: : 
Kadastro Okulu giderir i • 

15.251 Büro giderleri : 
150 yatılı öğrenciye ilâveten mevoudolan 216 burslu öğrenci ve L969 ydmla da almacak 100 burslu öğrencinin büro giderlerini 
kamlamak üzere bu maddeye 75 000 lir,a töklif edilmiştir. 
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15.252 Ula^ırnıa giderleri : 
Kadastro Okulunun PTT giderlerini karşılamak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

15.255 G i y i m - t a a m alım ve giderleri: 
Kadastro Okulunda yatılı olarak okuyan 150 öğrenciye verilecek giyim ve kuşam gidenlerini karşılamak üzere 95 000 lira teklif 
edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Harcamalar seyri ve bilhassa sıra ihtiyacı göz önünde tutularak bu maddeye 40 000 lira teklif edilmiştir. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okulda mevcut 150 yatılı öğrenci ve 30 hizmetlinin yiyeeek masrafını karşılamak üzere bu maddeye 325 000 lira tekllitf edilmiştir. 

15.259 Diğer alım ve giderler : 
Kadastro Lisesinde bulunan yatılı 150 öğrencinin hamlıkları 150 X 10 X 10 ay = 15 000 lira ve diğer ihtiyaç giderlerini karşı
lamak üzere bu maddeye 30 000 lira (teklif .edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Genel Müdürlüğün temsil fiile ilgili giderlerini karşılamak üzere 5 000 lira konulmuştur. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 (Bina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye aidolup teşkilâtımız intifamda bulunan binaların onarımım ıtemiııen 70 000 lira teklif edftlmişrtir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel Müdürlükte mevcut çeşitli makina, teçhizat ve aletlerin küçük çaptaki onarımını temin amaciyle bu maddeye 15 000 lira 
konmuştur. 

(A/2) Yatırım harcamaları gerekçe 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

21.611 Etüt ve proje giderleri : 
İkmm Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen hedeflere ulaşahilmek için tapulama, kadastro, harita ve tapu fen hizmetleri i,in 
lüzumlu etüt ve projenin gerektirdiği her türlü giderlerin karşılanması için bu maddeye 31 061 215 lira konmuştur. 
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21.612 Teknik T>ersonel ücretleri: 
Tapulama, kadastro, harita ve tapu fen teşkilâtımda çalıştırılacak bir kısım teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere bu 
maddeye 7 325 785 lira konmuştur. 

21.620 203 ısayılı Kanun gereğince harita alım ve yapımı işlerinin gerektirdiği giderler: 
M a d d e n i muhafazam için 1 lira teklif bi lmişt ir . 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

22.611 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
(Bu ödenek Baymdırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacaktır.) 
Genel müdürlük için lüzumlu bina yapım iskind sağlamak amaciyle; 

Lina 

1 030 000 İzmir Grup Müdürlüğü binası yapımı 
,50 000 İmroz tapu binası ve lojman yapımı 
50 000 Bozcaada tapu binası ve lojman yapmu 

1 130 000 Lira teklif edilmiştir. 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları: 

K a t a n a plânı, Tapu Kadastro, hanita sektörünün amaçlarına ulaşmasını teminen çeşitli fennî malzeme alımı için bu maddeye 
1 608 000 lira teklif .edilmiştir. 

23.612 Taşıt ataları : 
Kalkınma plânı, Tapu Kadastro, harita sektörünün amaçlarına ulaşmasını teminen konu ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere alı-
nacak taşıtlar için: 

M m 

1 125 000 25 aded araai binek (6 kişilik) 
1 250 000 25 .aded arazi pikap (3 kişilik) 

2 ,375 000 Lira teklif edilmiştir. 
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II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Yardımlaşma Demeğine (Memur ve Müstahdemlerine öğle yemeğine ya 

dm, olmak üzere) : 
Tapu ve Kadastro Genel MüdürMğümün memur ve müstahdemieAıe öğle yemeği yard™ olmak üzere bu maddeye 125 000 li 
teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar taçları: 

Geçen yulardan kalan borçlann ödenmesini temfoen 75 000 lira teklif edilmiştir. 
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11.000 11.440 BAKAN ODENEĞİ 
23 sayılı Kanuna «öre Bakanlar Kurulu üyelerine ayda 1 000 lira üzerinden verilmesi gereken bir yıllık ödeneğin tutarı olup ge^ 
cen yıl olduğu gibi l!%9 malî yılı için de 1,2 000 lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 GENEL İDARE AYLIKLARI : 
Çeşitli kanunlarla alman merkez ve iller teşkilâtına ait genel idare aylıkları kadro adedi 1968 vılmda 14 658 lo'lup tutarı 
100 742 400 lira idi. 
1055 sayılı Kanunla muhtelif derecelerde alman 10 aded kadro ile kadro adedi 14 668 e yüksclmfe ve tutarı da 100 i804 «00 lira
ya baliğ olmuitur. 
(L) cetvelinde mevlkuf bulunan 241 aded kadrodan 75 aded hâkim kadrosunun fiilî duruma geçirilmesi teklif edildiğinden (L) 
cetvelinde mevkuf kalan 166 aded kadronun tutarı bulunan 882 000 lira düşül düğünden kadro tu tan 99 922 800 lira tutmaktadır. 
Hâkim ve savcıların 2 senede bir terfi etmeleri sebebiyle geçmiş yıllar tatbikatında üst derece farklarında 6 - 8 milyon lira ci
varında bir artış kaydedilmekte olduğu kesinhesap cetvellerinin tetkikinden anlaşıldığından üst derece farkı olarak 98 053 000 
lira ve 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nispetinde zam tutarı olan 48 291 530 liranın ilâvesi suretiyle ve geçen yıla nazaran 
8 684 760 lira fazlasiyle 186 2 67 000 lira teklif edilmiştir. 

12.111 Ceza ve tevkif evleri aylıkları : 
Ceza ve tevkif evleri memurla mnn halen yürürlükte bulunan merkez ve iller teşkilâtı kadrolarının adedi 514 -olup yıllık la 
t a n 2 8315 600 liradır. 
1 - 3 üst derece maaş farkı »larak 149 000 lira fazlasiyle 493 000 liranın bu miktara ilâvesivle 3 328 600 liraya baliğ olmaktadır. 
263 savdı Kanun gereğince % 3 5 nispetinde zam tu tan olan 1 165 000 liranın da ilâvesiyle*ge,een yıla nazaran 200 000 lira fazla
siyle 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 liradır. Bu miktara 1 - 3 üst de
rece farkı olan 175 000 lira ile 26'3 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde aam tu tar ı bulunan 421 190 liranın da ilâvesiyle «ecen 
yıl lolduğu gibi 1969 malî yılı için de 1 624 590 lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak aktarmayı teminen 1 lira konulmuştur. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 
1968 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki genel idare hizmetliler ücreti kadro adedi 1 584 .olup tutarı 5 163 000 lira idi. 
Adalet hizmetlerinin artması ve teşkilâtın genişlemesi dolayısiyle 1969 yıh için muhtelif derecede 38 aded kadronun ilâvesi zaruri 
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ıgörülmöş ve uzun süreden beri kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen muhtelif derecede 97 aded kadronun bir derece yükseltil
mesi cihetine gidilmiş ve bu suretle yıllık kadro tutarı 6 37,8 400 liraya baliğ .olmuştur. 
Bu miktara 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı bulunan 1 882 440 liranın ilâvesiyle geçen yıla nazaran 
277 770 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 7 218 000 lira teklif edilmiştir. 

12.212 Ceza, ve tevkif evleri hizmetlileri ücreti : 
1968 malî yılı bütçesine bağlı (ıD) cetvelindeki ceza ve tevkif evleri hizmetlileri kadro adedi 3167 olup tutarı 10 ;872 600 lira idi. 
1969 malî yılı için muhtelif derecede 56 aded kadro ihtas edilmiş ve tu tan bulunan 184 800 liranın ilâvesi suretiyle yıllık kad
ro tutarı 11 057 400 liraya baliğ olmuştur. 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı .olarak da 3 870 090 liranın 
eklenmesi suretiyle geçen yda nazaran 1 250 000 lira fazlasiyle 1969 malî yılı ic-in 14 708 910 lira teklif edilmiştir. 

12.213 Adlî Tıp Kurulu hizmetlileri ücreti : 
Adlî Tıp Kurulu Başkanlığı 1968 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelindeki hizmetli adedi kadrosu 53 olup tutarı 245 400 lira 
idi. Artan iş hacmi dolayısiyle fizik tetkikler şubesinde 800 lira ücretli 1 aded silâh ve mermi atış ve muayene memuru kad
rosu ilâve edilmiş ve kadroların darlığı sebebiyle hizmet süreleri dolduğu halde uzun süreden beri terfileri yapılamıyan muh
telif derecede 34 aded kadronun birer derece yükseltilmesi cihetine gidilmiş ve bu sebeple kadro tutarı 276 000 liraya baliğ olun
muştur. 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tutarı olan 96 600 liranm ilâvesi suretiyle geçen yıla nazaran 
40 300 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 370 300 lira teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti: 
1. ^ Ceza evi müdür, memur ve gardiyanlarının yetiştirilmesi ve mevcutların da tekâmülü için açılan kurs ile icra memurları, 
mahkeme başkâtip ve zabıt kâtipleri kurslarının 1969 yılında da devamına zaruret görülmüş ve kurs müdürünün 600 liralık 
kadrosu 800 liraya ve kurs idare memurunun 600 liralık kadrosu 700 liraya yükselmiştir. 
2. - Maliye Bakanlığının 24 . 10 . 1968 tarih ve 1111102 - 12/17020 - 44 sayılı yazıları ile (D) cetvelindeki doktor kadroları
mın (E) cetveline alınması bildirilmiştir. Bu sebeple sözü geçen cetvelin ceza ve tevkif evleri bölümündeki 300 lira ücretli 
43 aded doktor kadrosu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığının 12 . 8 . 1968 günlü yazısı üzerine 500 lira ola
rak (E) cetveline intikal ettirilmiş ve Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığı içinde 950 lira ücretli 1 aded doktor kadrosu 
teklif edilmiş bulunduğundan doktor' kadroları karşılığı olarak 271 800 lira ve kurs mensuplarının ücretleri olarakta 78 200 
liranınki geçen yıla nazaran 280 000 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 350 000 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
1967 malî yılı kesin hesabına göre bu maddeden 3 405 760 lira harcama yapılmıştır. 1968 malî yılı basında yürürlüğe giren 
882 ve 887 sayılı kanunlarla alman 985 aded kadro da nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneği olan 3 350 000 liranın ihtiyacı 
karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı için 100 000 lira fazlasiyle 3 450 000 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Geçen yıl ödeneği olan 350 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 
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12.330 Ölüm yardımı: 
Geçen yıl ödeneği olan 125 000 liranın ihtiyacı k a r ı y a c a ğ ı anlaşıldığından 1969 malî y ı l için de aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Tedavi giderlerinin 1967 malî yılı fiilî harcaması 1 021 060 liradır. İlâç fiyatlarının günden güne yükselmesi sebebiyle geçen 
yıl ödeneği olan 800 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 250 000 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 1 050 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı: 
iGeçen yıl ödeneği olan 100 000 lira ihtiyaca kifayet ettiğinden 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Maaş ve ücret maddelerine konulan ödeneğin emekli keseneği karşılıklarını karşılamak üzere 13 938 100 lira teklif edilmiştir. 

12.410 Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenlenmesinde çalışanlara fazla çalışma ücreti : 
iGeçen yıl ödeneği olan 35 000 lira 1969 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.420 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddesi gereğince mütehassıslara verilecek'huzur ücreti : 
Dışardan çağırılacak mütehassıslara da verilmesi gereken bilirkişi ücreti kâfi gelmediğinden geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla-
siyle 1969 malî yılı için 30 000 lira teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Hükümlülerin mânevi kalkınmalarını sağlamak maksadiyle ilim ve din adamlarına konferanslar verdirilmektedir. Geçen yıl ödene
ği olan 150 000 lira ihtiyacı karşıladığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
7458 sayılı Kanun gereğince mahkeme veznedar ve veznedar yardımcılarına verilmesi gereken kasa tazminatını karşılamak üze
re geçen yıl olduğu gibi 21 000 lira teklif edilmiştir. 

12.591 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : 
Adlî Tıp Müessesesi Başkanı ile Meclis asil ve yedek üyelerine, şube mütehassıs müdürlerine ve mütehassıslariyle adlî tıp müesse
sesi başkan yardımcısı adlî tıp meclisi raportörlerine, adlî tabiplere ve asistanlara 885 sayılı Kanun gereğince ödenecek tazmi
nat karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 1 158 960 lira teklif edilmiştir. 

15.592 60 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 
1055 sayılı Kanunla alman 2 aded başkâtip, 2 'aded zabıt kâtibi ve 2 aded mübaşir kadrosunun karşılığı olarak 7 800 liranın 
ilâvesiyle 1969 malî yılı için 14 667 800 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince memuriyete girdikten sonra yabancı dil öğrenenlere bu husustaki Tüzük gereğince 
1 500 lira para mükâfatı verilmektedir. 1969 yılında da 2 memurun yabancı dil sınavına girip kazanması ihtimali göz önünde tutu
larak geçen yılın aynı olmak üzere 1969 malî yılı içinde 3 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.720 Hâkim ödeneği : 
1055 sayılı Kanunla alınan 700 lira aylıkla 4 aded hâkim kadrosunun karşılığı olarak 43 200, 1-969 yılı için (L) cetvelinden çıka
rılan 75 aded hâkim kadrosunun karşılığı olarak 630 000, 1969 malî yıhnda birinci sınıfa ayrılacak hâkimlerin ödenek farkı olarak 
2 038 080 lira ve 1042 sayılı Kanun gereğince hâkim adaylarına verilecek 350 lira ödenek karşılığı olarak da 1 440 600 lira ki, ge
çen yıla nazaran ceman 4 151 880 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 61 500 000 lira teklif edilmiştir. 

12.730 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek : 
443 sayılı Kanun gereğince ceza evi asil öğretmenlerine verilmesi gereken 100 er lira ödenek için geçen yıl olduğu gibi 25 200 lira 
teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bölgeler itibariyle tesbit edilen atama plânına göre çıkarılacak nakil ve tâyin kararnameleri, hizmet icabı yapüacak atamalar için 
geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 850 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtın tevsii, kadro zaruretleri ve hizmet icaplarına göre geçici kaza yetkisi verilmesi sebebiyle meydana gelen görevlerin ye
rine getirilebilmesi için geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 450 000 lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan 60 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 19 69 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1969 yılında da devam edecek olan yetiştirme ve geliştirme kurslarına çağrılacak olan kursiyerlere verilecek olan yevmiyeleri 
500 000 lirayla karşılamak mümkün olduğundan geçen yüa nazaran 100 000 lira eksiğiyle 1969 malî yılı için 500 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu 
Geçen yıllar tatbikatına göre 100 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyaeağı a n l a d ı ğ ı n d a n ' 5 0 000 lira fadaayle 1969 malî yılı için 
150 000 lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu maddeden geçen yıllar tahakkuk eden masraf ödenek miktarını daima aşmış ve bu sebeple diğer maddelerden aktarma yoluna 
gidilmiştir. Çoğu zaman aktarma imkânları da bulunmadığından bâzı mühim görevler yerine getirilememiştir. «Bu itibarla geçen 
yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 1969 malî yılı için 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere yabancı memleketlere gönderileceklere ait 8 kontenjan Bakan
lar Kurulu Karariyle 25 e çıkarıkmş bulunduğundan geçen yıl ödeneğine 40 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1969 malî yılı 



- 5 8 4 -

Bölüm Madde 

için 80 000 lira teklif edilmiştir. 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 

Geçen yıl ödeneği olan 50 000 lira ile ihtiyacın karşılanacağı tahmin edildiğinden 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 
13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ : 

Geçen yıl ödeneği olan 1 150 000 liraya kırtasiye alımlarının karşılanabilmesi için 50 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1969 
malî yılı için 1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bu maddeden yapılacak harcamaları karşılamak için geçen yıl ödeneğine 100 000 lira ilâvesi zaruri görülmüş ve 1969 malî yılı için 
2 800 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri : 
1969 yılında kurulacak olan Çankaya Ağır Ceza Mahkemesi için kiralanacak yerin döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere 
geçen yıl ödeneğine 200 000 liranın ilâvesiyle 1969 malî yılı için 1 900 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 250 000 liranın ihtiyaca kifayet edeceği anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bir çok mahalde yapılmış olan müstakil adalet binalarında kalorifer tesisatı bulunması ve yakıt giderlerinde meydana gelen 
artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneği olan 1 200 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 100 000 lira ilâvesiyle 
1969 malî yılı için 1 300 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 100 000 lira ile hizmetlerin giyim alımları ve giderlerinin karşılanacağı tahmin edildiğinden 1969 malî 
yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 75 000 lira ihtiyaca kifayet edeceğinden 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.210 iSu giderleri : 
150 000 lira ile ihtiyacın karşılanacağı anlaşıldığından geçen yıla nazaran 50 000 lira noksaniyle 1969 malî yılı için 150 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.220 Temizlik giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 160 000 liranın ihtiyacı karşılığı anlaşıldığından 1969 malî ydı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma gide-trleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 600 000 liranın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 50 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 
1969 malî yılı için 650 000 ]ira teklif edilmiştir. 
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13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 10 000 lira ile ihtiyacın karşılanacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 50 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 333 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Posta - telgraf giderlerini geçen yıl ödeneği olan 10 400 000 lira ihtiyacı karşılamaktadır. Bu sebeple 1969 malî yılı içinde 
aynen teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri: 
Cari yıl telefon giderlerinin 400 000 lirayı aşacağı tahmin edildiğinden geçen yıl ödeneğine 70 000 liranın ilâvesi zaruri gö
rülmüş ve 1969 malî yılı için 400 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 10 000 lira ile hizmetin ifa edileceği anlaşıldığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan 10 000 lira ile hizmetin ifası mümkün görüldüğünden 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Mevcut taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmaları sebebiyle yakıt ve tamir masrafları fazla olmaktadır. 1969 yılında Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanlığı için de bir binek arabası satmalmacağmdan geçen yıla nazaran 7 500 lira fazlasiyle 1969 malî 
yılı için 35 000 lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli: 
1969 yılında kurulacak olan Çankaya Ağır Ceza Mahkemesi için kiralanacak binanın kira bedeli olarak 400 000 liranın 1968 
malî yılı ödeneğine ilâvesiyle 1969 malî yılı için 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konaMarı dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 47 nci maddesi gereğince teşkilâtımızdan 
hükümet konakları dışında gerek müstakil adliye sarayı ve gerekse şahıs ve teşekküllerden kiralanmış bulunan binaların 
yangından korunma giderlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 5 000 lira konulmuştur. 

14.210 Kovuşturma giderleri : 
Vasıta ve bilirkişi ücretlerinin günden güne artması dolayısiyle bütçeye konan ödenekler ihtiyaçları karşılayamadığından 1969 
malî yılı için geçen yıl ödeneğine 250 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 9 750 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.260 Kanun dışı yakalanan ve tutuklananlara verilecek tazminat : 
7 . 5 . 1964 tarihinde kabul olunan 466 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken tazminat karşılığı olarak gecen yıl olduğu 
gibi 1969 malî yılı için de 100 000 lira teklif edilmiştir. 

14.270 İflas memurları tarafından yapılacak bildirim ve ilân giderleri : 
İflas memurları tarafından İcra ve İflas Kanununun 538 sayılı Kanunla değişik 166 ncı maddesine göre resmen yapılması ge
reken bildirimler ve ilân masrafları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 15 000 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderleri : 
(Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüpn 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Geçen yıl ödeneği olan 40 000 lira 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri: 
Ceza evi müdür, memur ve gardiyanlariyle icra memurları ve mahkeme başkâtip ve zalnt kâtipleri kurslarının giderlerini gecen yıl 
ödeneği olan 20 000 lira karşıladığından 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri: 
Açılan adlî tabiplik kadrolarına adlî talbibolmak niteliğine haiz oknıyanlar dâhil odilmemlektte ve meslekin hususiyetine göre dok
torlar arasında rağbet de görmemektedir. Bu sebeple açık kadrolar kapatılma makta olduğundan kısmen olsun büyük merkez
lerdeki kadrolara alınmak üzere bura verilmek suretiyle ve medburi hizmetli adlî taibip yetiştirilmesi için 10 kişinin bum karşılığı 
olarak 42 000 lira teklif edilmiştir. 

14.590 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere yabancı memleketlere gönderile eteklere ait 8 kişilik konten
jan 25 e çıkarılmıştır; sözü edilen kanun gereğinde gönderileceklerden maaşı gittiği yabancı memleket öğrenci ödeneğinden az 
olanlara maaşlariyle öğrenci ödeneği arasındaki fark ödeneceğinden geçen yıl ödeneği olan 30 000 liranın ihtiyaca kifayet etmi-
yeceği anlaşıldığından 1969 malî yılı için 30 000 lira fazlasiyle 60 000 lira telklif edilmiştir. 

14.940 Seçim giderleri : 
25 . 5 . 19(31 günlü ve 306 saydı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci maddesinin 13 . 2 . 1>65 günlü ve 533 saydı Kanunun 5 nci 
maddesiyle değişik 1 nci fıkrası uyarınca 31 Ekim 1969 Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimiyle, belediye, köy ve ma-
hallerde* yapılacak ara seçimleriyle, plebisitlerde, seçim işlerinde çalışacak personele ödenecek ücretlerle kırtasiye ve seçim islerin
de kullanılması gereken araç ve gereçlerle, ulaştırma, kira ve malzeme alım ve giderleriyle seçimlere ilişkin her türlü giderlerin 
karşılanabilmesi için 41 633 490 lira teklif edilmiştir. 
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15.000 15.111 Büro giderleri : 
Adlî Tıp Kurulu Müesses in in büro giderleri ihtiyacını geçen yıl ödeneği olan 100 000 lira karşılığından 1969 malî yılı için de 
aynen teklif edilmiştir. 

15.112 Ulaştırma giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin ulaştırma giderlerini geçen yıl ödeneği olan 60 000 lira karşılığından 1969 malî yılı içinde aynen teklif 
edilmiştir. 

15.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin ceset nakil işleriyle sair hizmetlerinde kullanılan ambulâs kamyonetin eskimiş durumda bulunması sık 
sık ârıza yapmasına sebelbiyet vermekte ve daima onarıma ihtiyaç gösterdiğinden geçen yıl öleneğine 5 000 ilranın ilâvesi zaruri 
görülmüş ve 1969 malî yılı için 12 500 lira teklif edilmiştir. 

15.115 Giyim-kuşam alım ve giderleri: 
Adlî Tıp Kurulu Müessesesi hizmetlilerinin giyecekleri için geçen yıl ödeneği olan 6 500 lira kifayet ettiğinden 1969 malî yılı için 
de aynen teklif edilmistir. 

15.116 Malzeme alım ve giderleri: 
Adlî Tıp Müessesesince taşra adalet daireleri ile C. Savcılıklarında yapılması lüzumlu görülen otopsilerde kullanılmak üzere otopsi 
aletlerinin ve müessese lâboratuarlar ında kullanılmakta olan kimyevî madde eczaları ve lüzumlu görülen tıbbi kimya lâboratu-
varlannda kullanılan cihazların satmalınmaları, müşahade altında bulunan tutukluların karyola, havlu, pijama, terlik vetensc 
yatak yüzü ve pamuğu, kimyevî tahliller şubesi için tecrübe hayvanlarının (tavşan ve kulbay) besin, b a k m masrafları ile mües
sese hizmetlilerinin yatakhane giderleri bu maddeden karşılanmaktadır. 
1969 yılında Fizik Tetkikler Şubesi Müdürlüğünde kullanılmak üzere bir aded mukayeseli mikroskop, bir aded mukayeseli Food 
filitrasyonlu Ultraviyole cihazı, orijinal enfraruj cihazı alınacağından geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 1969 malı yılı için 
100 000 lira teklif olunmuştur. 

15.117 Yiyecek alım ve f e r l e r i : 
Adlî Tıp Müessesesinde müşahade altında bulunan tutuklularla, müessese hizme İllerinin yiyecek ve bilûmum mutfak levazımatma 
sarf edilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı içinde 52 000 lira teklif edilmiştir. 

15.121 Büro giderleri : 
Ceza ve infaz kurumlarının aydınlatma, ısıtma, su, demirbaş döşeme, matbu evrak, kırtasiye, kitap ve mecmua giderleri bu mad
deden karşılanmaktadır. 
Geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı içinde 3 150 000 lira konmuştur. 

15.122 Ulaştırma ve yollama giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların bir mahalden diğer bir mahalle şevkleri için lüzumlu giderlerle götürmeye memur muhafızların vollukla-
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rina ve infaz kurumlarının PTT harcamaları karşılığıdır. Mahkûm adedindeki artış sebebiyle geçen yıl ödeneği olan 1 850 000 
liranın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşıldığından 250 000 liranın ilâvesiyle 1969 malî yılı i ç n 2 100 000 lira teklif edilmiştir. 

15.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların şevkleri için 1968 yılında 10 aded kamyon alındığından geçen yıl ödeneği olan 300 000 lirayla hizmetin 
ifası mümkün olamıyacağmdan 60 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1969 malî yılı için 300 000 lira teklif .edilmiştir. 

15.124 Kira bedeli: 
Bu maddeye konulan ödenek kira ile temin edilen kadın ve erkek ceza evleriyle ceza evi jandarma karakol binaları ve teneffüs 
mahalli için lüzumlu arsa, ceza evi amban olarak kiralanan binaların kira bedeli karşılığıdır. Kira bedellerinde vukubulan atışlar 
sebebiyle geçen yıl ödeneği olan 532 191 liranın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşıldığından 172 510 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

15.125 Giyim - kuşam ahm ve giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek hükümlü ve tutukluların elbise, çamaşır ve ayakkabıları ile gardiyan, makinist, teknisyen, usta, kalo
riferci, elektrikçi, hasta bakıcı şoför, çamaşırcı ve hademelere verilmekte olan elbise, palto ve ayakkabı bedelleri karşılığı olup ge
rek mahkûm ve gerekse hizmetli kadrolarmdaki artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneğine 200 000 liranın ilâvesi zaruri ' görülmüş ve 
1969 malî yılı için 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

15.126 Malzeme alım ve giderleri : 
Ceza ve tevkif evlerine alınacak her türlü malzeme, yaptırılacak yatak ve levazımatiyle hükümlü ranza ve eşya depoları giderleri 
karşılığıdır. Geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

15.127 Yiyecek alım ve giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların yiyecek bedelleri, yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kapların temizlenmesi için yapılacak harcamalar ile 
vazife başında bulunan ceza evi hizmetlilerinin iaşe masraflarının karşılığıdır. 1721 sayılı hapishane ve tevkifhanelerin sureti 
idaresi hakkındaki Kanunun değişik 2 nci maddesi ve ceza infaz kurumları tevkif evlerinin yönetimine ve cezaların infazına dair 
Tüzüğün 136 ncı maddesiyle hükümlü ve tutuklulara verilecek gıda maddelerine dair Talimatname hükümleri, hükümlü ve tutuk
luların Devlet tarafından iaşe edilmesini âmir bulunmaktadır. 
Hükümlü ve tutuklu adediyle hizmetli kadrolarında vukubulan fazlalık ile iaşe rejiminde meydana gelen fiyat farkı seheniyle ge-
çen yıl ödeneği olan 31 000 000 lira ile yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması mümkün görülmediğinden 1 000 000 liranın ilâvesiyle 
1969 malî yılı için 32 000 000 lira konmuştur. 

15.129 Diğer alım ve giderleri : 
Ceza ve tevkif evlerinin berber, hamam, aşçı ücretleriyle hüküm infazının gerektirdiği giderler ve ceza, tevkif evleri çocuk ceza ve 
ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin gerektirdiği giderler karşılığı olup; lüzumu halinde hariçten celbedilecek doktor ve 
dişçi ücretleriyle ilâç bedelleri, ceza evleri revirleri ile hastanelerinin sıhhi tesisat masrafları ve ceza evlerinin sair harcamalarının 
geçen yıl ödeneğiyle karşılamak mümkün olamadığından 110 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1969 malî yılı için 610 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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UMOO 16.710 TEMSİL GİDERLERİ : 
Makamca lüzumlu harcamalara sarf edilmek üzere geçen yıl ödeneği olan 10 000 lira, 1969 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

16.730 Tören giderleri : 
Yapılacak tören giderlerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. 

16.811 Adalet binaları onarım giderleri: 
Adalet binaları onarımı telefon santrallariyle elektrik tesisatı onarımlarının tevsii, işgal edilmekte olan binaların tamirleri zorunlu 
bulunanlara harcanmak üzere geçen yıl olduğu gibi 700 000 lira teklif edilmiştir. 

16.812 Ceza ve tevkif evleri bina onarımı giderleri : 
. Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ceza ve ıslah evleri binalarının tamir ve onarımına harcanmak üzere gecen yıl ödeneği olan 1 650 000 

lira 1969 malî yılı için de aynen konmuştur. 
16.820 Makina ve teçhizat onanım : 

Adlî Tıp Müessesesinin Morg Şubesinde mevcut ve ceset muhafazasında kullanılmakta olan soğuk hava deposu ve Kimyevi Tah
liller Şubesindeki buz dolaplarının bakım ve onarımı için geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.612 TAŞIT ALIMLARI : 
Hükümlü ve tutukluların adalet daireleri ile hastahanelere elleri kelepçeli olarak getirilip götürülmelerinin doğurabileceği çeşitli 
mahzurları önlemek amaciyle 10 il ceza -evi için alınacak 10 kamyon için 1 000 000, Adalet Bakanı için alınacak binek arabası 
karşılığı olarak 95 000 lira, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı için alınacak binek .arabası karşılığı olarak 85 000 lira ve Evrak 
Müdürlüğü için alınacak motosiklet için de 20 000 lira ki, cem'an 1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

31.000 31.410 CEZA VE TEVKİF EVLERİ DÖNER SERMAYESİ : 
Döner sermayenin kifayetsizliği sebebiyle geçen yıl olduğu gibi 1969 malî yılı için de 100 000 lira konulmuştur. 

32.000 32.100 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA BEDELİ : 
Ceza ve Tevkif Evleri binalarının yapımı için lüzumlu olan arsaların kamulaştırma ve satmalma bedeli olarak 621 672 lira teklif 
edilmiştir. 

34.000 34.720 ULUSLARARASI KURUM VE DERNEKLERE KATILMA PAYI : 
1. Merkezi Roma'da bulunan hususi hukukun birleştirilmesi için Milletlerarası Enstitünün (UNİRDOİT) yıllık masraflarına katılma 
payı olarak 7 996,48 lira, 
2. Merkezi La - Haye'de bulunan devletler hususi hukuk La - Haye konferanslarının yıllık masraflarına katılma payı olarak 57 780,98 
lira, 
3. Merkezi Cenevre'de bulunan edebi ve bedii mülkiyet haklarının himayesi için milletlerarası birlik bürolarına (BIRPI) katıl
ma payı olarak 10 864,10 lira, 
4. Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı olarak 3 847,34 lira olmak üzere, cem'an 80 489 
lira teklif edilmiştir. 
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35.000 35.710 ADALET BAKANLIĞI, YARGITAY VE ANKARA ADLİYESİ HÂKİM VE MEMURLARI YARDIMLAŞMA CEMİYETİNE : 
(Memur ve müstahdemlerin ög-le yemeklerinde kullanılmak üzere) 
Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine Devletin katılma payı olan 100 kuruş 125 kuruşa çıkarıldığından geçen yıla naza 
65 030 lira fazlasiyle 327 000 lira teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Tahakkuk eden borçları karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 200 000 lira teklif edilmiştir. 
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1. Millî Savunma Bakanlığının 1969 malî yılı hizmetlerinin yerme getirilmesi için teklif edilen bütçe toplamı 4 483 842 018 liradır. Bu mikta
rın; 4 299 968 009 lirası cari harcamalar, 92 882 008 lirası yatırım harcamaları, 90 992 001 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalardır. 

2. Teklif edilen 1969 bütçesi, 1968 malî yılı bütçesine nazaran 503 088 509 liralık artış göstermektedir. 
Bu artışın; 
- 501994 508 lirası cari harcamalarda, 
- 10 602 000 lirası yatırım harcamalarındaöto. 

Toplam 512 596 508 lirayı bulan artış. 
Transfer harcamalarındaki 9 507 999 liralık azaltman sonra 503 088 509 lira olmaktadır. 

3. Bütçe gmfcçetettn incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, artış; kanuni sebeplerin, fiilî kadro yükselmelerinin re zaruri hizmetlerin ge
rektirdiği giderler karşılıdır. Mucip sebepleri aşağıda bölüm ve madde sırası ile arz edilmiştir. 

4. Millî Savunma BakanUğının, subay, askerî memur, astsubay, sivil memur, askerî öğrenci, uzman çavuş er ve erbaşlara ait 1969 malî yılı fiilî 
kadroları 1453 sayılı Kanuna göre tanzim edilerek, tasdik edilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Baş-
kanlığma sunulmuştur. 

Bölüm Ibrtfe 

"1l̂ O0 ÖDENEKLER : 
11.440 BAKAN ÖDENEĞİ : 

ı6480 aayü! K a i m geneğtaee, bir yü dçita 12 000 faa ödlen* tamuştor. 1968 p l ı a n U U B . a A | W « l « p U D r . 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR : 

12.111 Askerî personel aylıkları : 
12.112 Sivil personel aylıkları : 
12.150 819 saydı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

Millî Savunma Bakanhğı fiilî kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil personele 262, 263, 128, 212, 819, 4491, 500, 5044/4, 
3656 sayılı kanunlara göre verilen ayhk ve avansların bir yıllık tutan bu maddelerde yer almaktadır. 1969 malî yılı subay, ast
subay ™ sivil memur fiilî kadroları; yılhk kazanç ve kayıplar tahmin edilerek tesbit olunmuş ve yapnan hesaplar sonunda, üç 
maddede 890 581 001 lira ihtiyaç bulunduğu anlaşümıştır. Bu rakam, 1968 büt carine nazaran 473 000 lira fadadır. 

Cari harcamalar 
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ÜCRETLER : 
12.210 Genel idare hizmetliler ücreti : 
12.230 toel İdare geçici hizmetliler ücreti : 
12.250 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücreti ; 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
12.280 İşçi ücretleri: 

Millî Savunma Bakanlığı (D) ve (E) c tveler i ile ve 4/10195 sayılı kararnameye göre istihdam edilenlerle Bakanlığa bağlı 
işyerlerinde ve atölyelerde çalışan işçilerin, yabancı uzman ve yardımcıları ile sözleşmeli personelin yıllık ücretleri, 1969 yılı 
plânlarına ve zayiat tahminlerine göre 342 555 001 lira olarak hesaplanmıştır. Bu beş maddede geçen yıla nazaran 2 821 000 
liralık bir eksiliş vardır. 

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, 7351 sayılı kanunlara göre 
yapılan Sosyal Yardımlar bu maddelerde yer almaktadır. 1969 malî yılı fiiîl kadro tahminleri, yakacak zammı verilmesini 
gerektiren garnizonlardaki personel sayısı ve geçen yıllar bütçe uygulamaları esas alınmak suretiyle yapılan hesaplar sonun
da 26 036 000 liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu rakam bir yıl öncesine nazaran 3 357 000 lira noksandır. Eksi
liş, ayaktan tedavi edilen askeri personellerin ilâçlarının daha ziyade hastaneler eczanelerinden verilmesi gayesi ile tedavi gi
derleri maddesinden geçen yıla nazaran bir .tasarruf sağlanmıştır. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve m m karşılıkları : 
12.390 3575 sayılı Kanun gereğince aiskerî tekaüt ve muavenet, sandığına yapılacak ödemeler : 

Maaş ve ücretlerle irtibatlı bulunan bu maddelere konulan ödenek kanunların tâyin ettiği nisbetlere göre hesap ve tesbit edil
miştir. Bir yıl öncesine nazaran 6 155 000 liralık bir artışla 113 867 000 liradır. Artış, 991 savılı Kanuna göre işçi kesene* ve 
primlerin % 7 den % 14 e çıkarılmasından dolayı yapılmıştır. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 
12.420 Huzur ücreti: 
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12.430 Konferansücreti: 
12.442 Orta okul, lise, kolej ders ücreti : 
12.449 Yüksek gen«l öğretim ders ücreti : 

Harb Akademilerinde, Harb Okullarında ve diğer yerlerde verilecek konferans ücretleri ile 5044 sayılı Kanun gereğince, as
kerî okullarda görev alan öğretmenlere verilecek ders ücretleri karşılığı olarak, 1969 malî yılı plânlarına göre 760 001 lira 
teklif edilmiştir. Artış 2 000 liradır. 

TAZMİNATLAR : 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
12.540 Hizmeteü tazminatı : 
12.590 5686, 144, 4335, 4688, 233, 336 223, 6996, 6245, 645 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar : 

Yürürlükte bulunan kanunlara göre, bu tazminatlara müstehak olan personel fiilî kadroları ve bedelen iaşesine zaruret hâsıl 
olacak er sayış! esas alınmak suretiyle yapılan hesaplar sonunda 517 136 000 liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu 
miktar 1968 malî yılma nazaran 5 896 000 lira eksiktir. Eksiliş, hizmeteri tazminatı alacak olan muvazzaf ve yedek subay 
teğmenler miktarının geçen seneye nazaran daha az olacağından ileri gelmiştir. 

İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
12.620 6320 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiye ve ödüller : 

Askerî ve sivil personele verilen yabancı dil ikramiyesi. Ifeman Çavuş ikramiyesi ve 926 sayılı Kanun gereğince verilecek ödüller 
karşılığı 639 000 lira teklif edilmektedir. Bu miktar geçen yıla nazaran 93 000 lira fazladır. Bu fazlalık yabancı dil öğrenimini 
ve hizmet arzusunu teşvik politikasının tabiî bir sonucudur. 

ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 
12.720 Hakim 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 5 709 000 liradır. Bir yıl öncesine nazaran 140 000 
liralık bir artış vardır. Bu artış adı geçen ödeneklere müstehak personel sayısındaki artıştan ve bu personelin terfilerinden ileri 
gelmiştir. 



- 5 9 4 -

Bölüm Madde 

YOLLUKLAR : 
I - Yurtiçi yollukları : 

12.811 Yurtiçi sürekli görev yollukları : 
12.813 Yurtiçi geçici görev yollukları : 
12.814 Yurtiçi yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu, 
12.821 Yurtiçi müfettişler geçici görev yolluğu : 
12.831 Yurtiçi staj ve öğrenim yolluğu : 
12.832 Yurtiçi kongre ve konferans yolluğu : 
12.833 Yurtiçi araştırma ve inceleme yolluğu : 
12.834 Yurtiçi kurs yolluğu: 
12.841 Yurtiçi tedavi yolluğu : 

1969 malî yılı plân ve programlarına göre, yurtiçinde yapılacak görev ve tedavi scyahatları, sürekli ve geçici görev yolluğun
dan, 38 256 000 liraya ihtiyaç göstermektedir. Bu ^miktar bir yıl öncesine nazaran 1 196 000 lira fazladır. 

II - Yurtdışı yollukları : 
12.851 Yurtdışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
12.853 Yurtdışı geçici görev yolluğu : 
12.854 Yurtdışı yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : 
12.856 Yurtdışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
12.871 Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu : 
12.872 Yurtdışı kongre ve konferans yolluğu : 
12.873 Yurtdışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
12.874 Yurtdışı kurs yolluğu: 
12.881 Yurtdışı tedavi yolluğu : 

1969 malî yılı plân ve programlarına göre, sürekli ve geçici görevlerle ve tedavi maksadiyle yurtdışına gidip geleceklere yurt
dışında görev seyahatları yapacakla-a Harcırah Kanunu, Bütçe Kanunu ve kararnamelere göre ödenecek yollukları 23 058 000 
lira olarak hesabedilmiştir. Bu miktar, bir yıl öncesine nazaran 479 000 lira noksandır. Bu eksiliş, tamamen bir tasarruf ga
yesi ile yapılmıştır. 

12.910 Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri yolluğu : 
Her yıl bir plân dâhilinde yapılan NATO - CENTO ve Millî tatbikatlara katılanlarla, tetkik gezilerine çıkan Harb Akademi
leri öğretmen ve öğrencilerine 1969 malî yılında 1 968 000 liralık yolluk ödenmesi gerekmektedir. Bu miktar, 1968 malî yılma 
nazaran 10 000 lira noksandır. 
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13.000 YÖNEİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR: 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri : 
13.120 Basık kâğıt alımları ve giderleri : 
13.130 'Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
13.190 Diğer alımlar ve giderler : 

Silâhlı Kuvvetler teşkilatındaki bütün karargâh, birlik, kurum ve müesseselerin, basımevlerinin bir yılık kırtasiye, basılı kâğıt, 
döşeme - demirbaş, yayın alımları ile teşkilâtta çalışan okullu ve okullu olmıyan hemşirelerin, kadın ve erkek hademe, odacı, 
hastabakıcıların, sivil şoför ve makinistlerin, saymanlık memurlarının giyim - kuşamlarına ait giderler karşılığmdadır. Geçen yıla 
nazaran 2 971 000 liralık bir fazlalıkla 27 291 000 lira teklif edilmiştir. Artış; meveutlardaki artış yeni kurulan birlik ve müesse
selerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle yapılmıştır. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
12.210 Su gderleri: 
13.220 Temizlik giderleri: 
13.230 Aydınlatma giderleri : 
13.240 Bahçe giderleri: 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

1969 malî yılında bütün birlik, kurum, karargâh ve müesseseler ile işyerlerinin sarf edecekleri su, temizlik, aydınlatma, barçe 
masraflarının karşılığı olarak 43 323 000 lira teklif edilmiştir. 1968 yılma nazaran yapılan 5 351 000 liralık artış yeni kurula
cak birlik ve kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca Belediyelere su ve aylmlatma giderlerinden borç bırakılmaması se
bebiyle yapılmıştır. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
13.320 ıGiyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
13.330 -Savaş gereçleri ve savaş stoklan, alımları, ve giderleri : 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları*ve giderleri : 
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~ _ Ts^TO Ani hareket, yeniden teşkilâtlanım ve askerî hazırlıkların gerektirdiği ahm ve giderler : 
13.390 Diğer hizmet alımları ve giderleri : » , 

Millî Savunma Bakanlığının fiil kadrolannda istihdam edilen askerî personellerin ve hayvanlarının; 
a) Özel kanunlarına göre veril m yiyecek, yem ve yakacak masraflarının, 
b) Giyim - kuşam masraflarının, 
c) Savaş gücünün artırılması maksadı ile, harb sanayiinin geliştirilmesi, ayrıca, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin anamalze-
me yedek parça mühimmat, akar vakıt, işletme ve bakım giderlerinin, 
d) Hayvan ahm ve tazminlerim;, 
e) Mevcut askerî hastahanelere Ordu İlâç Fabrikasına sıhhi malzeme, araç ve ilâç alnımak maksadı ile yapılacak masrafların, 
f) Fabrika ve atelyelerin sarf edecekleri çalıştırid kuvvet alımlarının, 
g) Yine Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde yapılacak askerî hazırlık veya yeniden teşkilâtlanmalar ile birlik ve intikallerin ge
rektireceği masrafların, 
1969 malî yılına ait giderleri olarak' 1 616 441 001 lira teklif edilmiştir. 
Sayılan bu hizmetler Silâhlı Kuvvetlerimizin gelişmesi ve savaş gücünün artırılması ile doğrudan doğruya ilgilidir. 
1968 yılına nazaran yapılan 4 5 705 507 liralık artış tamamen kanuni, personel ve fiyat artışlan ile hizmet artışlarından ileri 
gelmiştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri: 
13.430 Taşıma giderleri : 

Bütün birlik, kurum, karargâh ve diğer müesseselerin posta ve telgraf ve telefon giderleri ile, üç kuvvete ait personel ve malzeme
nin, Devlet Demiryolları, karayolu ve deniz yolu ile yapılacak taşımaların bir yıllık giderleri toplamıdır. 1969 yılında mevcutlar-
daki ve taşınacak malzeme tonaj ıdaki artış sebebi ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi bilhassa D. Demiryollarına borç bn-akıknaması 
gayesi ile 13.430 ncu l , u , , ^ /o 23 592 000 liralık bir fazlalık ile '(,6 892 000 lira, PTT den kiralanacak telefon hattı bedellerinden 
dolayı da 13.420 nci haddeye 809 000 lira fazlası ile 13 369 000 lira, 13.410 ncu maddeye de 4 499 000 lira olmak üzere ulaştır
ma hizmetleri olarak 1969 yılında 84 756 000 lira teklif edilmiştir. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Bakanlık taşıtları işletme ve onırma giderleri : 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

Millî Savunma Bakanının ve 237 sayılı Kanuna göre tahsis edilen diğer makam taşıtlarının bir yıllık işletme ve onarım giderleri 
karşılığı olarak geçen yıla nazaran 49 000 lira bir artışla 788 000 lira teklif edilmiştir. Artış, 1969 yılında Generalliğe ve Ami
ralliğe terfi edecek personele tahsis edilecek makam taşıtlarının işletme ve onarım masraflarını karşılamak için yapılmıştır. 
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KİRA GİDERLERİ : 
13.610, Bina ve arazi kira bedeli : 

'Bâzı birlik ve kurumların, askerlik şubelerinin kira ile vazife gördükleri binalar ile arazilerinin bir yıllık kira bedeli karşılığı olup, 
3 881 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

Millî Savunma Bakanlığına ait bulunan bütün binaların yangından korunması için cihaz ve malzeme alımları ile sigortalı binaların 
sigorta bedelleri karşılığı olup, bu yıl 1968 yılma nazaran 290 000 liralık bir eksiliş ile 3 396 000 lira teklif edilmiştir. Eksiliş; 
yangın malzeme ve cihazların göçen yıla nazaran daha az satmalınacağmdan dolayı yapılmıştır. 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER : 
14.210 Kovuşturma giderleri : 

Silâhlı Kuvvetlerde mevcut bütün askerî mahkemelerin özel kanunlarına göre tanık, sanık, bilirkişilerin yol giderleri ve yevmiyele
ri, ücretleri, adlî müzaharet ve askerî hâkimlerin, savcıların yol masrafları ile tazminatları, şevke memurların yol masrafları, 
ekspertis gider ve ücretleri, otopsi masrafları, ecnebilerin istinabe giderleri ve (R) formülüne göre yapılacak diğer giderler bu 
maddeden karşılanır. 1969 yılında bu hizmetlerin karşılığı olarak 346 000 lira teklif edilmiştir. 
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 plânlarına göre açılacak kurslara ait her çeşit ders, lâboratuvar ve teçhizatın satmalmması, teşkilât dışından temin 
olunan öğretmenlerin ders ücretleri, kurslarla ilgili inceleme ve gezi masrafları imtihan, tören, diploma ve basarı gösterenlere ve
rilecek hediye masrafları ile diğer masraflar, burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, diploma ve hare masrafları, araş
tırma ve geliştirme ile ilgili malzeme, büro ve diğer çeşitli giderler, Millî Savunma Bakanlığınca yut içinde veya vurt dışında staj 
ve tahsil öğrenimi yaptırılanların okul kaydı ve ücreti, diploma kayıt ve öğrenim harçları ve diğer masraflar için 1969 malî yılında 
6 132 000 lira teklif edilmiştir. Teklif edilen bu ödenek 1968 yılma nazaran 185 000 liralık bir eksiliş göstermiştir. Bu eksiliş; 
staj ve tahsilde bulunan personel miktarındaki eksilişten ileri gelmiştir. 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ : 

14.591 Moral eğitim giderleri : 
14.593 Er eğitim giderleri : 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri: 
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14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri : 

Ordu moral mükâfatı talimatına göre verilecek para mükâfatları ile diğer malzemenin alımları, okuma - yazma okullarının her 
türlü büro ve malzeme, ders araçlarının satınalmmaları, dinlenme kamplarının her çeşit malzeme alım ve giderleri, askerî spor güç
lerine alınacak spor malzemelerinin temini, yıl içinde yapılacak askerî tatbikat ve manevraların her türlü malzeme alım ve gider
leri bu maddelere konulan ödenek ile karsı Lanmdctadır 1969 yılında bu fotamettorin karşılığı olarak 7 091 000 İmi teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran 232 000 liralık bir artış vardır. Bu tamamen bir hizmet artışıdır. 

15.000 KURUM GİDLRLURİ : 

OKULLAR GİDERLERİ : 

ORTAOKUL, LİSELER YL KOLEJLRR GİDERLERİ : 
15.221 Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alım ve giderler i : 
15.229 Diğer alım ve giderlerr : 

Yüksek genel öğretim giderleri : 
15.291 Büro giderleri : 
15.296 Malzeme alım ve giderleri : 
15.299 Diğer ahm ve gider ler : 

Bakanlık teşkilâtında mevcut bulunan orta dereceli askerî lise, astsubay sınıf hazırlama ve diğer okullar ile harb akademilerinin, 
okullarının, askerî fakülte ve yüksek okullarının bir yıllık büro,, malzeme ve diğer her çeşit giderleri olup, bu hizmetlerin karsı-
tlığı olarak 1969 malî yılında 7 071 000 üra teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran yapılan- 189 000 liralık artış öğrenci kadrolarm-
daki artıştan dolayı, okul masraflarının da artmış olmasından dolayıdır. 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ : 
Anıt ve müzeler giderleri : 

15.381 Büro giderleri : 
15.386 Malzeme alım ve giderleni : 
15.389 Diğer alım ve giderler : 

Silâhlı Kuvvetlerde mevcut askerî müzelerin ve tarihî anıtların her türlü büro, malzeme ve diğer her türlü ihtiyaçlarım karşıla
mak için bütçeye konulan ödenek J969 malî yılında 520 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 
15.831 Büro giderleri : 
15.836 Malzeme alım ve giderleri : 
15.837 Ziyafet giderleri : 
15.839 Diğer alım ve giderler : 

Yurt dışında bulunan askerî ataşeliklerimizin ve millî temsilciliklerimizin her türlü büro giderleri, çeşitli malzeme alımları, Dev
leti temsil görevi içerisinde ziyafet, ağırlama ve tören giderleri, bütçe kanununa bağlı (R) formülünde belirtilen esaslara göre 
aidat, hediye, çelenk, ilân ve ba ş gibi giderleri karşılığı olarak 526 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran yapılan 68 000 
liralık artış bütçe tatbikatın,,, neticesinden dolayıdır. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İŞEVLERİ GİDERLERİ : 
BASIMEVİ GİDERLERİ : 

16.111 Büro giderleri : 
16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları basımevleri ile Harita Genel Müdürlüğünün bir yıllık isletme ve malzeme alımla
rı ve giderleri karşılığı olarak 2 402 000 liralık bir fazlalık ile 4 531 000 lira tek fir edilmiştir. Ge^çen yıla nazaran yapılan artış, 
Harita Genel Müdürlüğünde h .va haritalarının basılmasına başlanılmasından d .layı ihttyaç duyulan kâğıt ve diğer malzemele
rin satmalmacağmdan dolayıdır. 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ : 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri : 

Millî Savunma Bakanlığında mevcut kimyahanelerin her türlü araç, gereç ve cihazlarının temini maksadı ile bütçeye konulan 
ödenek 216 000 liradır. 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.360 Ordu propaganda giderleri : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çalışmalarını yurtdaşlara tanıtmak maksadı ile yurdun muhtelif yerlerinde açılan ordu sergilerinin, 
propaganda yayınlarının, Silâhlı Kuvvetler saatinin masraflarını karşılamak için yapılan bu giderler, 1969 yılında 44 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderler i : 
16.480 NATO ve CENTO giderleri : 

NATO ve CENTO anlaşmaları g e r e n c e yapılmak toplantılara iştirak edecek personelin yolluk ve yevmiyeleri ile temsilcile
rin masrafları NATO Savunma Kolejinde okuyan Türk subaylarının masraflarına ait giderlerdir. 1969 yılında bu hizmetler için 
6 918 001 lira teklif edilmiştir. Meydana gelen 558 000 liralık iartış, SHAPE Karargâhında*i 17 erin, NATO Savunma Kolejinde 
okuyan Türk subay miktarındaki (3) personel artışının ve NATO toplantıları adedindeki fazlalıktan ileri gelmiştir. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
Temsil giderleri : 

16.711 - 16.712 Bakanlık ve diğer teşkiller temsil giderleri : 
Ağırlama giderleri : 

16.721 - 16.722 Bakanlık ve diğer teşkiller ağırlama giderleri : 
Tören giderleri : 

16.731 - 16.732 Bakanlık ve diğer teşkiller tören giderleri : 
Millî Savunma Bakanının, Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının ve diğer birlik komutanlarının yapacakları temsil 
ağırlama ve tören masrafları bu maddelerden karşılanmaktadır. Bu maksat için 1969 yılı bütçesine 1 491 000 lira teklif edilmiş 
olup, geçen yıla nazaran 364 O10 liralık bir fazlalık vardır. Bu artış, da, Süâh'ı Kuvvetler komuta kademesinin gerek 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 Savunma Bakanlığına ait bütün gayrimenkuller ile mevcut her türlü makina ve teçhizatın bakım ve onarımları bu mad
delere konulan ödenekle yapılmaya çalışılmaktadır. 
Elde mevcut gayrimenkullerin maddî değeri (10) milyarı bulmaktadır. Bu g a y r i m e n M e r e asgari % 2 oranında bir bakım öde
neği ayırmak lâzımdır ki, bu da 200 milyonu bulmaktadır. Bakanlik olarak binı larm çok iyi bir şekilde kullanılmasına gay
et sarf edilmekte ve ancak bakım ve onarımları için de 1969 yılında 52 043 000 liralık bir ödenek ayrılabilmiştir. Makina teç
hizat onarımları için yine aynı şekilde çok az olmakla beraber bütçe imkânsızlıkları sebebi ve tasarruf gayesd de-güdülerek bu 
hizmet için de 2 358 000 liralık bir ödenek 1969 malî yılı b ü t ç e c e teklif edilmiştir. 

http://temsil
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17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ : 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

17.110 Etüt ve proje giderleri : 
Savunma enfrastrüktür hizmetlerinde yer alan projelerin etüt ve proje masrafları karşılığıdır. 1969 yılında 250 000 lira teklif 
edilmiştir. Geçen yıla nazaran 485 000 liralık bir eksiliş yapılmıştır. 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR : 
17.210 Savunma yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
17.220 Gemi yapımı ve onarım giderleri : 
17.230 Tersane giderleri : 
17.240 Hava meydanları ile yolları ve d"poları yapımı, bakım ve büyük onarım giderleri ; 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler : 

Bu maddelere teklif edilen öde ı eklerle, her türlü yapı, tesis ve büyük onarımları, Deniz Kuvvetlerimizin suüstü ve denizaltı 
deniz vasıtalarının yapım ve onarımları,, Deniz Kuvvetleri tersane masrafları, .mevcut hava meydanlarının yapımı, bakım!, 
yol ve depo yapımları ve bakım masraflar,,, NATO müşterek fonundan yurdumuzda yapılan NATO tesislerine millî bütçeden 
yapılan harcamalar ile bu hizm"tierde çalıştırılan teknik personelin ücretleri karşılanmaktadır. 
Bu hizmetlerin karşılığı olarak 1969 yılı bütçe teklifi 376 853 001 liradır. Geçoıı malî yıla nazaran 9 987 000 liralık bir azalış 
vardır. Eksiliş, NATO enfrastrüktür projelerine ait mahallî kolaylık inşaatla nıun büyük bir kısmının 1968" yılında bitirile
ceği, 1969 yılma sarî proje adedindeki azalma sebebi ile yapılmıştır. 

MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
17.310 Makine teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
17.320 Taşıt alımları : 

Bakanlığa bağlı bütün fabrika ve diğer işyerlerine alınacak makinalar ile bunların büyük onarımları, 237 sayılı taşıt Kanunu
na göre temin edilmesi icabeden araçların satmalmmaları için gerekli ödenekler karşılığı olarak 1969 malî yılma 93 213 000 lira 
teklif edilmiştir. 1968 yılma nazaran 1 610 000 lira eksiliş vardır. Eksiliş, makina alım ve onarımlarının daha az olacağmdan ile
ri gelmiştir. 

Yatırımlar 
22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARFM GİDERLERİ : 

- HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ : 
22.611 Yapı tesis ve büyük onarım gi deleri : 
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KONUT SEKTÖRÜ : 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
22.812 Teknik personel ücre t ler i : 

SAĞLIK SEKTÖRÜ : 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onanım giderleri : 
22.912 Teknik personel ücretleri : 

Silâhlı Kuvvetlerde yapılacak turizmle ilgili yapılarm (Orduevi, askerî gazino, müze, kütüphane, dinlenme evi), lojman, okul ve 
eğitim merkezleri, hastane, revir, gibi tesislerin gerektirdiği giderler karşılığıdı-. Bu hizmetler için 1969 yılında 92 882 000 
lira teklif edilmiştir. 1968 yılına nazaran 10 602 000 liralık bir artış göstermiştir. Bu inşaatlara ait bütün projeler DPT. nın 
vizesinden geçerek bütçe teklifinde yer almıştır. 

Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları : 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin; hizmet, eğitim, konut ve intikallerle ilgili arazilerin ve gayri menkullerin yürürlükteki kanunlara göre 
istimlâkleri ve satmalmmaları bu maddeye konulan ödenekle ifa edilmektedir. 1969 yılında 26 166 000 lira teklif edilmiştir. Ge
çen yıla nazaran meydana gelen 6 023 000 liralık eksiliş, bu hizmet içinde olan bâzı projelerin DPT. ca ileriki yalara ertelen
mesinden doğmuştur. 

32.200 ENP. nin gerektirdiği kamulaştırma ve satmalmalar bedeli : . 
NATO ENF. tesislerinin icabettirddği kamulaştırma ve satmalma 'giderleri. 1969 yılı için 4 500 000 ,lira teklif edilmiştir. 1968 
malî yıh 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 istinaden akaryakıt tesislerinin bakımı, muhafaza ve işletilmesi ile görevli kılman Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğüne yapılacak ödeme karşılığı olarak 1969 malî yılında 6 380 000 lira teklif edilmiştir. 1968 yılma nazaran 
2 880 000 liralık bir artı-ş vardır. Bu artış da PTT Genel Müdürlüğünden kiralanan Radyo - Link tesislerinin masrafları kar
şılığıdır. 
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ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER • 
34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri : 

Uluslararası yapılan anlaşmalar gereğince Silâhlı Kuvvetler bâzı teşekküllere üye bulunmaktadır. Her yıl bu teşekküllere ai
dat, katılma payları ve iştirak hisseleri yatırılmaktadır. 1969 malî yılı için bu vecibelerin malî külfeti 34 698 000 liradır. Ge
çen yıla nazaran 7 028 000 lira artış vardır. Bu artış da NATO ENF. katılma payı ile NADGE projelerinin katılma payın-
daki artıştan ileri gelmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.610 Şehit aile ve yetimlere yapılacak para yardımları : 
35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili derneklere yardım : 

Her iki hizmet için teklif edilen ödenek geçen yılda okluğu gibi 1 276 000 liradır. 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.300 Geçen yıllar borçları : 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları : 

Ödenek kifayetsiziidimle'! d o ^ n borçların tasfiyesi için konulan bir ödenektir. 1969 yılmda 17 972 001 lira teklif edilmiş olup 1968 
yılma nazaran 13 652 999 lira bir ekşimiş göstermiştir. Bu eksilişte borçların büyük bir kısmının alman ek ödeneklerle tasfiye 
edilmiş olmasından dolayı yapılmıştır. 
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İçişleri Bakanlığının 1969 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen ödenek, A - 1 cetvelinde 135 578 215 lira, A - 2 cet
velinde 1 800 000 lira ve A - 3 cetvelinde de 119 497 151 lira olmak dizere cem'an 256 875 366 liradır. 

1968 yılı bütçesine nazaran A - 1 cetvelinde 3 911 720 lira artış ve 100 000 lira eksiklik mevcudolup hakiki artış miktarı 3 811 720 liradır. 
A - 2 cetvelinde 255 000 liralık artış mevcuttur. 
A - 3 cetvelinde ise 1968 yılına nazaran 4 104 800 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 1 000 lira ödenmekte olan ödeneğin yıllık tu
tarıdır. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Bu maddede geçen yıla nazaran 223 560 lira fazlasiyle 77 875 630 lira teklif edilmiştir. Fazlalık 3 aded 2 000, 2 aded 1 750 
liralık Vali kadrosu ile 2 aded 700 lira Kaymakam, 2 aded 500 lira Tahrirat Kâtibi ve 2 aded 600, 2 aded 350 liralık Nüfus 
memuru ve kâtibi kadrolarının bir yıllık tutarından mütevellittir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Aktarma yapılması temin gayesi ile 1 lira konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıla nazaran 992 000 lira fazlasiyle 16 592 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık bu yıl (D) cetveline ilâve edilen 22 aded 
muhtelif dereceden kadro ile yine muhtelif derecede 141 aded kadronun bir üst dereceye yükseltilmesinden mütevellit olup 
bir yıllık tutarı karşılığıdır. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek memurların 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla muaddel 6 ncı maddesine göre müs-
tehak oldukları çocuk zamları karşılığı olup geçen yılda olduğu gibi bu senede 1 773 620 lira teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
Bu maddeye konulmuş olan 178 000 liralık ödenek, çocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5504 sayılı kanunlar gereğince 
verilmekte olan doğum yardımı karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

12.330 ölüm yardımı: 
Teklif edilen 115 000 lira 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara yapılan ölüm yardımı karşılığı olup gecen vıl ödeneğinin 
aynıdır. 
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12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Geçen yıla nazaran 150 000 lira fazlasiyle 750 000 lira teklif edilmiştir. Bu maddeve konulmuş olan 750 O00 liralık ödendk 4598 
sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 9 ncu maddesi gereğ ine i r i l e c e k tedavi masrafları karşılığıdır öde
nek kâfi gelmediğinden artırılmıştır. 

12.350 Yakacak zammı : 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek, rakımı 1 500 ve daha yukarı olan mahallerde vazife gören memurlara 4178 sayılı Kanun ge
reğince verilen yakacak zammı karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 75 000 lira teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerindeki ödeneğin % 6,5 ile 55 yaşından aşağı emekliye ayrılanların <55 yaşma kadar olan se
nelere ait aidatlarının karşılığı olup ve ücret kadrolarında artış olduğundan $eçen yıla nazaran 77 000 lira fazlasiyle 6 3(54 000 
lira teklif olunmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
5442 sayıh îl İdare Kanununun 2nci maddesinde değişiklik yapan 7267 sayılı Kanun gereğince Türkçe olmıyan ve iltibasa meydan 
veren köy adlarının değiştirilmesinde, kaymakamlık (kursuna iştirak edecek maiyet memurlarının hazırlıvacağı tezlerin tetkikinde 
çalıştırılmaklarla NATO tatbikatına iştirak edecelk bakanlıklararası personelden «.ece mesaisi ve bakanlık personelinin 1/3 ü me
saisi yapacağından ve S. O. O. merkezlerinde mesai saatleri dışında nöbet tutacaklara Bakanlar Kurulu kararı ile verilecek üc
ret karşılığı olup ödenek Ikâfi gelmiyeceğindeo geçen yıla nazaran 400 000 lira fazlasiyle 484 600 lira olarak teklif olunmuştur. 

12.430 Konferans ücreti : 
Bu maddedeki ödenek, 5354 sayıh Kamın gereğince faaliyette bulunan kaymakamlık kursunda verilecek konferans ücretleri 
karşılığı olup geçen yıl ödemeğinin aynı olarak 13 500 lira teklif olunmuştur. 

12.470 Nüfus kayıtları yenileme ücreti : 
Eski kayıtların yeni defterlere geçirilmesinde Bakanlar Kurulu kararı gereğince ve mevzii nüfus yazımında .çalıştırılacaklara 
verilecek ücret karşılığı .olarak geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 95 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif olunmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayıh Kanun gereğince yabancı dil imtihanında başarı gösterenlere verilecek ikramiye karşılığıdır. Geçen yıl ödeneğinin 
aynı -olarak 3 000 lira teklif edilmistir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak bu maddeye konulmuş olan 7 098 000 liralık ödenek 5027 sayılı Kanunun muhtelif kanunlar
la değişen 1 nci maddesinde d e l i k l i k yapılmasına dair 346 sayılı Kanunla vali, vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlerine 
verilmekte olan temsil ödeneği karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 
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12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeniden tâyin edileceklerle nakilleri yapılacak memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde verilecek yolluk
ların karşılığı -olarak geçen yıl ödeneğinin aynı 1 100 0O0 lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geeçici görev yolluğu : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak teklif edilen 1 545 000 lira 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 42 nci maddelerine is
tinaden tahakkuk edecek yolluklar -ve Sivil Savunma Teşkilâtının genel kontrolüne memur edilecek memurların yollukları kar
şılığıdır. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye konulan 1 670 000 liralık ödenek, 5430 sayılı Kanunla istihdam edilenler de dâhil 101 müfettişin yolluk ve yevmi
yeleri kadılığıdır. 
Geçen yıl ödeneğinin aynı .olarak teklif olunmuştur. 

12.825 Vali ve kaymakamlar devir teftiş yolluğu : 
Vali ve kaymakamlara 5442 savıh İl İdaresi Kanunu gereğince hudutları dahilindeki ilce, bucak ve köyleri teftişle mükelleftir
ler. Bu hizmetin ifası iein geçen' yıhn aynı olarak 850 000 lira teklif olunmuştur. 

12.826 Nüfus müdürleri devir teftiş yolluğu : ' 
Nüfus teşkilâtı ve memurlarının vakfelerine dair «lan tüzük .gereğince kaza ve nahiye nüfus daireleri işlemlerinin teftişi için 
gidecek nüfus müdürlerinin yollukları karşılığı geçen yda nazaran 10 000 lira fazlasıyle 60 000 lira teklif edilmiştir. Artrç geçen 
yıl ödeneğinin kâfi gelmediğin dendir. 

12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yolluğu : 
Nahiye müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince hudutları dahilindeki köyleri teftişle mükelleftir. Bu hizmetin ifası 
için teklif edilen 451 200 lira geeeıı yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilen 500 000 liralık ödenek, 1700, 5354 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince müesses kaymakamlık 
ve meslek kurslarına iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayıh Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun gereğince memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat mües
seselerinde yatarak veya ayakta tedavi edilecek memurların yol masrafları karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 
125 000 lira teklif lolunmuıştur. 
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12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu : 
Çeşitli sebeplerle iköyler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının halli için .gönderileceklerin yollukları karşılığı olup geçen yıl ödene
ğinin aynı .olarak 100 000 lira teklif olunmuştur. 

12.843 554 sayılı Kanun gereğince yapılacak tarama ile askerlik yoklamaları ve nüfus yazımında çalıştırılacakların yollukları : 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 15 ve 2850 sayılı Kanumm 16 ncı maddeleri gereğince köy ve mahallelerde yapıla
cak askerlik yoklamasında ve 5 54 savdı Kanunun 8 nci maddesi gereğince taramaya çıkacak nüfus memurlarının yollukları kargı
lığı .olarak geçen yıl ödeneğinin avnı oîarafe: 670 000 lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dı» geçici görev yolluğa :' 
Muvakkat bir- vazife ile" yabam, memleketlere gönderilecek memurlar.» yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak 291 000 lira teklif 
olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.861 Müfettişler yurt d m geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye konulmuş olan 290 000 liralık ödenek mülkiye müfettişlerinin yurt dmnda meslekî tetkiklerde bulunmak suretiyle 
daha iyi yetişmelerini've dolayısiyle hizmetin daha verimli olarak görülmesini sağlamak maksadiyle gecen yıla nazaran 140 000 li
ra fazlasiyle 'teklif olunmuştur. Fazlalık harice gönderilecek müfettiş adedinin artırılmasından ileri gelmektedir. 

12.871 Yurt dışı staj ve Öğrenim yolluğu : 
Âmme idaresi sahasındaki gelişmeleri yerinde tetkik ve incelemelerde bulunmak maksadiyle A l i . teknik yardımından faydalanıla
rak Amerika'ya gönderilecek i dad i l e r i n yol paraları ile 4489 savdı Kanun gereğince gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşı
lığıdır. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. * ' * 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yoluğu : 
Resmen'üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisyonuna ve İdari İlimlm. Enstitüsüne ve Sivil Savunma mevzuunda yapılacak 
toplantılara katılacak olanların yollukları karşılığı olup bu toplantı «ecen v.l Türkiye'de yapıldığından 50 000 lira noksaniylc 
55 000 lira. teklif edilmişi. Bu 1,1 toplantı dış memleketlerde yapılmağından 40 000 lira fazlasiyle 95 000 lira teklif olunmuştur 

12.873 Yurt dışı ara t tama ve incelen* yolluğu : 
İdareci mübadelesi provamı gereğince yabancı memleketlere gönderilecek idarecilerin yol paraları ile pasaport ücretlerinin kara
lığı olarak eeeen v l " d e m ^ n n aynı tekli E olunmuştur. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
NATO devletleri arasında eğitim'e ilgili olarak açılacak kurslara 7126 sayılı Kanunun 27 ncü maddesi gereğince katılacakların yol
luk karşılığı olup geçen yıl öde leğinin ayın olarak 100 000 lira teklif' okmmuştur. 

13.000 13.110 KIRTAKtVE AhiMLAKl Vrl LİDERLERİ: 
Bakanlık Merkez Daireleri ile taşra teşkilâtının yıllık kırtasiye ihtiyaçları karşılığı olarak geçen yıla göre 150 000 lira fazlasiyle 
850 000 lira teklif edilmiştir. Artış ödeneğin teşkilâtın ihtiyacına cevap vermediğinden mütevellittir. 

http://AJj.LM.LAf.il
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bu maddeye konulmuş olan 630 000 liradan 400 000 lirası Bakanlığın Merkez Daireleri ile taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve def
ter ihtiyacı karşılığıdır. 
200 000 lirası da nüfus defter ve kâğıtlarının satmalına ve bastırma vesair masrafları karşılığı olup geçen yıla nazaran 82 000 
lira fazlası ile teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez daireleri ile taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş, ihtiyaçları karalığı olarak gecen yıl konan ödenek ihtiyaca 
kâfi gelmediğinden bu yıl 250 000 lira fazlasiyle 1 600 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlık ve Sivil Savunma İdaresi için Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazetelerle Türkçe ve yabancı dillerde meslekî kitap
ların satmalmması, dergilere abone bedelleri ve Bakanlığın yayınlarından olan Türk İdare Dergisinin ve bu sene yeni bastırılacak 
olan illerimiz sınır kita'b.nın bastırdması ve haritası alınmıyan illerimizin haritası alınmak üzere gecen yıl ödeneğine nazaran 5 000 
lira fazlasiyle 275 000 lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
.Bakanlık binası ile taşradaki İçişleri dairelerinin ısıtılması için lüzumlu olan mazot, kömür ve odun bedeli fiyatları artmış oldu
ğundan ve geçen yıl ödeneği de kâfi gelmediğinden İm yıl 250 000 lira fazlasiyle ! 250 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
(D) cetveline dâhil müstahdemlerden giyim eşyasına, müstehak olanlara ydda verilmekte olan birtakım elbise, bir çift ayakkabı ve 
iş gömleği ile üç yılda bir verilmekte olan palto bedeli karşılığı olup geçen yıla nazaran 6 000 lira fazlasiyle 60 000 lira teklif olun
muştur. Artış (D) cetveline ilâve edilen kadrolar karşılığıdır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin 13110 -"13.189 ncu maddelerinden karş ı lanandan ve genel yönetimle ilgili alımlarla Bayrak alımı karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 58 550 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif olunmuştur. Artış Bayrak ihtiyacını karşılamaktan ileri 
gelmektedir. 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlık ve taşra İçişleri dairelerinin şehir ve içme su bedelleri karşdığı olarak teklif edik,! ödenek kâfi gelmediğinden 75 000 
lira fazlasiyle 265 000 lira teklif olunmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bakanlık "ve taşra İçişleri dairelerinin her türlü temizlik ve temizleme malzemeleri giderleri karşdığı olarak gecen yıl ödeneni ihti
yacı karşılamadığından 50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 
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13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlık binası ile leişleri daireleri binalarının ışık bedelleri ile aydınlatmaya taallûk eden diğer her türlü madde ve malzemelim 
alım giderleri olarak gec-en vdlar ödenekleri kâfi gelmediğinden bu yıl 150 000 lira fazlasiyle G00 00ü lira teklif olunmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık binası bahçesinin ihtiyacı olan fidan, gübre ve çim tohumu alınmak üzere geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 000 lira 
teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
.13.210"- 13.289 'ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen ve genel yönetimle ilgili giderlerin kar
şılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 2 000 lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bu maddeye konulmuş «lan 1 880 000 liralık ödenek, Bakanlık ve taşra İçişleri dairelerinin posta ve telgraf ücretleri karşılığı 
içindir. !Oeçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 54 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlık ve taşra İçişleri dairelerinin telefon ücretlerini karşılamak üzere teklif olunan 950 000 lira kâfi gelmediğinden telefon 
•idaresine borç devretmekte olduğundan 50 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Taallûk ettiği tertiplerin dışında kalan taşıma giderleri karşıhğı olarak ve »gecen yılda olduğu gibi hu senede 20 000 lira teklif 
.olunmuştur. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakan makam otosunun işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak konan 20 000 lira bilhassa tamir masraflarına kâfi gelmedi
ğinden 13 000 lira fazlasiyle 33 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bu maddeye, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında mevcut taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak ve 1968 yılında 
alınan kaymakam jeepimn işletme ve onarma ödeneği de heşfedilerek 92 000 lira fazlasiyle 3 092 000 lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
İçişleri dairelerinin işgali altında bulunan kinalarm kira bedellerimle artırmalar olduğundan 120 000 lira fazlasiyle 1 350 000 lira 
teklif edlmistir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların yangından korunma giderleri : 
Hükümet konakları dışında kalan binaların yangından korunma malzemelerinin temini maksadiylc 20 000 lira konmuştur. Geçen 
yıl ödeneğinin aynıdır. 
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14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Seferberlik M e t l e r i n i n Ması için lüzumunda 'aktarma suretiyle ödenek temin edilmek üzere 1 lira konularak gecen yıl ödeneği
nin aynı teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkardan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
(Sivil savunma tesfe, vasıta, malzeme ve teçhizatının temini maksadiyle geçen yıl Ödeneğmin aynı teklif edilmiştir. 

14.343 7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ve 6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına göre konulan giderler : 
( S e y r e t t i r m e plânlarının uygulanması suretiyle yapılacak tahliye ve seyrekleştirmede -kullanılmak üzere ve ödenek temin edil
mek gayesi ile 1 lira konularak geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştu-. 

14.344 7126 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin gerektirdiği giderler : 
Sivil Savunma İdaresi merkezleri için yapılacak sığmakların masraflarını karşılamak üzere 1 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl öde
neğinin aynıdır. 

14.345 Sığınak, bakım, muhafaza ve onarım giderleri : 
ISivil Savunma İdaresine devredilecek sığınakların balkımı, muhafaza ve -onarımı için 50 000 lira konulmuş olup gecen vıl ödeneğinin 
•aynı teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
17, 5354 ce 5442 sayılı kanunlar gereğinde müesses Kaymakamlık ve mertek kurslarının kırtasiye, öteberi ders notlarının yazdır
ma ve çoğaltma, öğrencilerinin gezi, motorlu vasıta, öğrenimi ve diğer öğrenim,, imtihan ve diğer yönetim giderleri ile hizmetlilere 
verilecek elbise, palto ve ayakkabı giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 30 000 lira fazlasiyle 100 000 
lira teklif olunmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinde Bakanlığımız hcaıbına okuyan ve okutturulacak olan talebelerin 
burs ücretleri: karşılığı olup 1968 yılı Kasım ayından itibaren burs ücretlerinin 250 liradan 350 liraya d karılması dolay isiyle ge
çen seneye nazaran 127 400 lira fazlasiyle 445 740 lira teklif olunmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
İçişleri kuruluş ve hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki araştırma istihdam edileceklerin giderleri (kargılığı olup 
ödenek kâfi gelmediğinden 100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderilecek idarecilerin 
maaş farkları ile her çeşit giderleri kadılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri her çeşit inceleme giderleri : 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilerin her çeşit inceleme giderleri karşılığı olarak 24 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yü ödeneğimin aynıdır. 
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mÖÖo Ü Ü Î 0 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri: 
Üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisyonunun 1969 yılı toplantısı dış memleketlerde yapılacağından 1968 yılma mahsus ol
mak üzere bu maddeye konan 100 000 lira ödenek tamamen düşülmüştür. 

16.430 Uluslararası idareci mübadelesi giderleri : 
İdareci mübadelesi programı gereğince Fransa'dan ve Federal Alman Cumhuriyeti Hükümetinden gelecek idarecilerle bu yal 
İran ve Irak'tan da gelecek 10 idarecinin iaşe ve memleket içi seyahat masraf an karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı tek
lif olunmuştur. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlığın temsil giderleri karşılığı olarak gecen yıl ödeneği'kâfi gelmediğinden 10 000 lira f a n i y l e 35 000 lfea teklif edil
miştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Sınır Devletleri ile aktedilen anlaşmalar gereğince vâki mülakat ve toplantıların tören masrafları ile misafirlere yapılacak izaz, 
ikram ve verilecek hediye, buket ve benzeri giderler karşılığı olarak geçen yılkı ödenek kâfi gelmediğinden 15 000 lira faz-
lasiyle 75 000 lira teklif olunmuştur. 

16.730 Dumlupmar Zafer Bayramı ve^Çanakkale Zaferi ve Malazgirt meydan muharebes; yıl dönümü törenleri giderleri : 
Bu maddeye her yıl yapılmakta olan Dumlupmar, Çanakkale Zaferi ve Malazgirt meydan muharebesi yıl dönümü törenleri 
gideri olarak gecen yılda olduğu gibi 45 000 lira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı: 
Bakanlık binasının su, elektrik, kalorifer ve diğer tesislerimde vukua gelecek küçük onarımların ifası ile BakanUk binasın
da yapılacak bâzı onarımlar sebebiyle geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

Yatırım harcamaları 

Taşıt alımları : 
Jeepsiz bulunan kaymakamlara verilmek üzere 1969 yılında alınacak 51 aded jeep karşılığı olarak 255 000 lira fazlasiyle 
1 800 000 lira teklif edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişiklik yapılmasına dair 920 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : 
Bu maddeye geçen yıla göre 3 823 200 lira fazlasiyle 'konulan 108 590 185 lira 920 sayılı Kanun gereğince Çarşı ve Mahalle Bek
çileri Teskilâtımn personel, yönetim ve hizmet masrafları ile araç, gereç ve diğer her türlü masraflar! karşılığı olarak 'konul
muştur. ' 
Fazlalık yeni kurulan 177 belediyenin 531 bekçi kadrosu karşılığıdır. 

23.000 23.612 

34.000 34.360 
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34.450 Belediyelere yardam : 
Bu maddeye konan 10 000 000 Mra malî imkânsızlıklar sebebiyle mahalli hizmetlerini yürütemiyen belediyelere tüzük -gereğince 
yapılacak yardım olup geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Bu maddeye konulan 25 366 lira Hükümetimizin resmen üyesi bulunduğu Uluslararası İdari ilimler Enstitüsüne ve Ahvali Şahsi
ye Komisyonuna iştirak payı karşılığıdır. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

35.000 35.676 Kaymakamlık ve meslek kurslannı başan üe bitirenlerden derece alanlara verilecek mükâfatlar : 
Kaymakamla ve -meslek kurslarını birinci,, ikinci ve üçüncü derecede bitirenlere hatıra olmak üzere verilecek mükâfatlar kar
şılığı olarak 1 600 lira fazlasiyle 3 G00 lira teklif edilmiştir. 
Artış ödeneğin kâfi gelmediğin dendir. 

35.710 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım Sandığına (Öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere) : 
Memur ve hizmet lere ucuz ve sıcak öğle yemeği verilmek üzere 30 000 lira fazlasiyle 128 000 lira teklif edilmiştir. 
Artış yardımın 1 liradan 125 kuruşa çıkarılmasmdandır.. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçen yularda ödenemiyerek borca kalan istihkakların ödenmesini tcminen 250 000 lira fazlasiyle 750 000 lira konmuştur. 
Artış ödeneğin kâfi gelmemesi sebebiyle bâzı borçların ödenmesini temin gayesiyledir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 1969 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesfbit edilen ödenek (A/ l ) cetvelinde 384 583 165 lira» 
<A/2) cetvelinde 22 000 000 lira ve (A/3) cetvelinde de 2 035 000 lira olmak üzere ceman 408 618 197 liradır. 

1968 yılı bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde 38 364 100 lira artış ve 2 365 200 lira eksiklik, (A/2) cetvelinde 5 480 000 lira artış ve 810 000 
lira eksiklik ve A - 3 cetvelinde ise 250 000 liralık artış mevcuttur. 

Artış ve eksilişler aşağıda tertiplerinde gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
Geçen yıla nazaran bu maddeye 14 466 710 lira fazlasiyle konulmuş olan 187 653600 lira (L) cetvelinde libere edilen 380 aded kad
ro ile 1067 sayılı Kanunla alman 995 kadronun tutarıdır. 
Fazlalık (L) cetvelinde libere edilen 2 aded 1 250 liralık, 2 aded 1 '500 liralık öğretmen Emniyet Müdürü kadrosu ile 70ü «lira 2 -he
kim ve 1067 sayılı Kanunla alman 995 aded muhtelif kadrodan ve üst derecelerden ileri gelmektedir. 

12.111 Okullar aylıkları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 7G0 000 lira fazlasiyle 5 000 000 lira teklif iolunmuştur. Fazlalık kadronun artmasından ve üst de
recelerden mütevellittir. 

12.112 Yataklı tedavi kurumları aylıkları : 
Prevantoryum personeli istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan tefrik edilmekte olduğundan geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 
1 lira teklif olunmuştur. 

12.211) 
12.212) Hizmetliler ücreti: 
12.213) 

Bu maddelere geçen yıla nazaran 2 293 710 lira fazlasiyle ceman 6 584 800 lira konulmuş olup, (D) cetvelinde bulunan hizmetli 
•kadrolarının yıllık tutarıdır. 
Fazlalık bu yıl (D) cetveline 267 hizmetli kadronun ilâvesinden ve 934 sayılı Kanunla asgari ücretin 20O liradan 250 liraya cıkarıl-
ımasmdan ileri gelmektedir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücret i : 
Teklif olunan 35 700 lira 2 aded geçici hizmetli kadrosunun yıllık tutarı olup geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.310 Çocuk zammı 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek 4598 saydı Kanunun 5049 sayılı Kanunla muaddel 6 ncı maddesine göre .memurların müstehak 
oldukları çocuk zamları karşılığı olup geçen yıla nazaran 238 800 lira fazlasiyle 5 279 120 lira teklif Sunmuştur. 
Fazlalık (L) cetvelinden fiilî kadroya eklenen 380 kadro ile 1067 sayılı Kanunla alınan 995 memur kadrosunun karşılığıdır. 
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12.320 Doğum yardımı : 
Gocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5505 saydı Kanunlar gereğince verilecek doğum yardımı karşılığı olarak 244 000 lira 
fazlasiyle 450 OOO ılira teklif olunmuştur. 
Fazlalık muhtelif kanunlarla alman kadrolar dolayısiyle ödeneğin kâfi gelmemesinden mütevellittir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Teklif olunan 100 000 lira, 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara yapılacak ölüm yardımı karşılığı -olup ödenek kâfi gelmediğin
den gecen yıla nazaran 55 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi v e cenaze giderleri : 
4598 say.li Kanunun 7851 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönetmelik 
gereğince daha geniş haklar sağlanmış olup, kadroya ilâve edilen 995 kadronun karşılığı «larak 40 000 lira fazlasiyle 905 000 lira 
teklif oıunmuştur. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı 1 500 ve dalha yukarı olan yerlerde çalışan memurlara, 4178 sayılı Kanun gereğince verilecek yakacak zammı karşılığı: 
olarak hu ımaddeye 10 000 lira fazlasiyle 70 00Ö lira teklif olunmuştur. 
Fazlalık kadronun artmasından ileri gelmektedir. 

12.370 Emekli keseneği k a r ş ı l ı k t a : 
Aylıklar maddelerindeki artışa muvazi -olarak ve geçen yıla nazaran 1 208 840 lira fazlasiyle 17 400 000 lira teklif olunmuştur. 

12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla çahşma ücreti : 
6564 sayılı Kanun gereğince Emniyet mensuplarına ayda 75 lira fazıla çakışma ücreti ödenmektedir. Gecen yıla nazaran hu madde
ye 1 237 500 lira fazlasiyle 20 107 500 lira teMif okunmuştur. 
Fazlalık (L) cetvelinde çıkarılan: 880 memurla 1067 sayılı Kanunla alınan 995 aded kadronun karşılığıdır. 

12.430 Konferans ücreti : 
Polisi, Toplum Zabıtası mevzuuna giren konularda günün icaplarına göre yetiştirmek ve bilhassa ihtisas şulelerinde (bilgi ve müma-
reselerini artırmak üzere hizmet bakımından lüzumlu görülen mevzıdarda açılacak kursların öğretmen ve konferans ücretleri kar
alığı olarak 250 000 lira fazlasiyle 750 000 lira teklif olunmuştur. 

12.530 Taym bedeli ve iaşe beddi : 
42 saydı Kanun gereğince Emniyet mensuplarına avda 165 lira ödenmektedir. Geçen y.la nazaran hu maddeye 2 722 500 lira faz
lasiyle 45 228 200 lira konulmuştur. 
Fazlalık (L) cetvelinde çıkarılan 880 ve 1067 saydı Kanunla alınan 995 memurun kadrosu karılığıdır. 

12.590 911 sayılı Kanun gereğince verilecek Toplum Zabıtası ödeneği : 
654 ve 911 sayılı kanunlarla alman 3688 aded Toplum Zabıtası memurlarına 654 saydı Kanuna ek 911 saydı Kanunun 1 nci mad
desi gereğince ayda 25 lira verilmesi kabul edilmiş olup geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 9 957 600 lira teklif edilmiştir. 

http://say.li
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12.610 YaJbancı dil ikramiyesi : 
Maddenin kalmasını teminen 1 lira konulmuştur. 

12.630 3201 sayılı Kanunun 86 neı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 
1968 yılı ödeneğine nazaran 100 000 lira fazlasiyle teklif olunan 500 000 lira, fevkalâde hallerde hayatlarım tehlikeye koya
rak büyük yararlıklar gösterenlere verilecek mükâfat karşılığıdır. 
Fazlalık her yıl muhtelif kanunlarla alman kadrolarla kadronun artmasından ileri gelmektedir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
346 sayılı Kanun gereğince Emniyet Müdürlerine ayda verilecek 300 lira temsil ödeneği karşılığı olarak 396 000 lira fa«zlasiyle 
1 342 800 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık 1967 sayılı Kanunla alman 110 Emniyet Müdürü kadrosunun ilâvesinden ileri gelmektedir. 

12.811 'Sürekli (görev yolluğu : 
Yürürlüğe giren nakil yönetmeliğine göre bölgeleri değiştirileceklere, yaş haddine uğrıyacaklara, sıhhi ve idari lüzuma müs
teniden nakilleri yapılacaklara ve İl İdaresi Kanuna göre yerleri değiştirileceklere 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ve
rilecek yollukları karşılığı olarak 775 000 lira fazlasiyle 4 187 000 lira teklif olunmuştur. 
Fazlalık 1067 sayılı Kanunla alman 995 kadroya yapılacak tâyinlerden mütevellittir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Hizmetin ifası ve grev toplu hareketlerin olduğu mıntıkalara sevk edilecek Toplum Zabıtası ile Turizm mevsiminde Turizmle 
ilgili bölgelerde Trafik kontrol ekipleri görevlendirilmesine rağmen gecen yıl ödeneğinin aynı olarak 1 000 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
Yeni teşkil edilen bölge Trafik Zabıtasında vazife göreceklere 6245 sayılı Kanunun 49 ve 7244 sayılı Kanunun 4 ncü madde
leri gereğince verilecek tazminat karşılığı olup yeni ihdas olunan Bölge Zabıtası dolayısiyle 210 000 lira fazlasiyle 750 000 
lira teklif olunmuştur. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
'Bu maddeye Emniyet Polis müfettişlerinin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere ve hizmetinde artmış olması dolayısiyle 
geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
IBir Sağlık müessesesinde yatarak veya ayakta tedavilerine lüzum görülenlerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneğinin aynı 140 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici bir görevle yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerinin karşılğı olarak 100 000 lira fazlasiyle 
200 000 lira teklif olunmuştur. 
(Fazlalık geçen yıl ödeneğinin kifayet etmemesindendir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
AID yardımından faydalanmak suretiyle ve 4489 sayılı Kanun gereğince Amerika ve Avrupa'ya gönderilecek 18 Emniyet 
mensubunun gidiş ve dönüş yollukları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 
Fazlalık ödeneğin kâfi gelmemesinden ileri gelmektedir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz İntcrpol Teşkilâtının yapacağı Genel Kurul toplantısına bilhassa Trafik ve benzeri hizmetle ilgili kong
re ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 26 000 lira fazlasiyle 100 000 
lira teklif edi lmiş t i r . 

13.000 13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri : 
(Merkez ve taşra Emniyet dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin ve Toplum 'Zabıtasının ihtiyaçlarını da karşılamak üzere 
geçen yıla nazaran 150 000 lira fazlasiyle 900 000 lira teklif olunmuştur. 
Fazlalık yeni açılacak Karakolların ihtiyaçlarını karşılamaktan ve kadronun takviyesinden ileri gelmektedir. 

13.120 IBasılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının defter ve basılı kâğıt ihtiyacını karşılamak üzere gecen y,l ödeneği 
kâfi gelmediğinden ve yeni teşkil edilen Karakollarında lüzumlu defter ve basılı kâğıdını temin maksadiyle 107 500 lira fazlasiyle 
450 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra (Bilhassa Karakollarm) ve yeni kurulan Toplum Zabıtasının ihtiyacı için gecen yıla 
nazaran 1 000 000 lira fazlasiyle 3 200 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazetelerden bâzılariyle meslekî eserlerin satmalmması ve bir polis mecmuası «karılma-
sim ve polis faaliyetlerinin halka tanınmasının temini için 75 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıL ödeneğin aynıdır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Emniyet teşkilâtının il, ilçe ve karakol olmak üzere 810 binanın ısıtılması ve geçen yıl hizmete acılan Ankara Emniyet Sara
yının kömür ihtiyacının eski senelere nazaran çok yüksek olması ve kömür fiyatlarına yapılan zam göz önüne alınarak geçen 
yıla nazaran 400 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira teklif olunmuştur. 
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13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
(D) cetveline dâhil merkez hizmetlilerinin elbise, ayakkabı, palto ve iş gömleği ihtiyaçları karşılığı alarak 23 300 lira teklif 
edilmiştir. 
Gecen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.190 Diİer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan ve genel yönetimle ilgili alımlarla bunlara ilişkin giderlerin karşılığı olarak 
10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif olnnmuştnr. 
Fazlalık ödeneğin kâfi gelmediğindendir. 

13.210 Su giderleri : 
IMerkez ve taşra emniyet dairelerinde kullanılmakta olan içme ve şehir suyu bedeli olarak 1968 yılma nazaran 220 000 lira faz
lasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık yeni kumlan karakolların artması ve geçen yıllar ödeneklerinin kifayet etmediğinden ileri gelmektedir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve taşra emniyet dairelerinin ihtiyacı olan temizlik malzemelerinin temini için 10 000 lira fazlasiyle 200 000 lira kon
muştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bu maddeye emniyet dairelerinin elektrik ceryan bedelleri ile aydınlatmaya taallûk eden malzemelerin satınalınması karşüığı 
olarak 335 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalık teşkilâtın gelişmesi ve geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesindendir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşüannuyan ve genel yönetimle ilgili giderlerin karşılığı olarak 20 000 lira fazlasiyle 80 000 
lira teklif o tamuştur . 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununum 87 nci maddesine müsteniden hazırlaman polis kıyafet nizamnamesine göre giyeceği 
ımüstehak memur adedi 1067 sayılı Kanunla da alınan kadro ile 22 840 dır. Bunlara verilecek elbise, iskarpin ve gömlek bedeli 
karşılığı geçen yıla nazaran 2 257 200 lira noksamiyle 20 948 000 lira teklif olunmuştur. 
Noksanlık iki yılda bir verilmekte olan palto bu yıl verilmiyeceğindendir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : 
Polis âmir ve memurlarımın yapacakları mümarese ve doneme atışı giderleri karşılığı olarak ve gecen yıl ödeneğine nazaran 
3 276 600 lira fazlasiyle 7 607 000 lira teklif olunmuştur. 
Fazlalık 1067 sayılı Kanunla alınan 995 memur kadrosunun artmasından ve atışlarda mermi adedinin artırılmış olmasından 
ileri çelmektedir. 

http://say�l�
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13.340 Hayvan alınılan, tazminleri ve giderleri : 
i n k a r a , İstanbul ve İzmir illerinde süvari teşkilâtı vardır. Buralardaki hayvan adedi 130 dur. Bunların yiyecek, ilâç, nal ve 
mıh ve saire giderleri karşılığı olarak 500 000 lira teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13,380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Teknik büroların ihtiyacı olan her çeşit madde ve malzemelerin karşılığı olup, 972 000 lira fazlasiyle 1 700 000 lira teklif olun
muştur. Artış yemi kurulacak teknik büroların ihtiyacı ile yeniden tesis olunacak sinema fotoğraf laboratuarlar ının lüzumlu 
malzemelerinin karşılığıdır. 

13.390 Diğer alımlar ve giderler : 
AID yardımından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz madde ve malzemenin karşılık bedeli ve «bunların nakliye, sigorta, 
gümrük ve sair giderleri karşılığı olarak 700 000 lira fazlasiyle 750 000 lira teklif olunımuştor. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının posta ve telgraf muhaberatı temin için 735 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bu tertibe koman tahsisat Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının ihtiyacına cevap veremediğinden her yıl borç 
devretmektedir. Bu itibarla geçen yü ödeneğine nazaran 800 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira teklif olunmuştur. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Telli ve telsiz telefonlar ve telrizler işletme giderleri ile radyo ve benzeri cihazların abone ücretlerinin karşılığı olarak geçen yıl 
ödeneğinin aynı 500 000 lira teklif olunmuştur. 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel müdürün binek otosunun bir yıllık işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 12 000 lira teklif olunmuştur. Gecen yıl 
ödeneğinin aynıdır. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğünde 1 080 vasıta mevcuttur. Bunlardan 212 si 1950 - 1958 ve 4G6 adedi de 1959 ve mütaakıp yıllarda 
hizmete girmiş bulunmaktadır. Hizmete giriş tarihleri çok eski olan bu vasıtaların çalıştırılabilmesi büyük tamirat ve tadilâtla 
ancak mümkün bulunmaktadır. 1968 ve 1969 yılında alınacak vasıtaların da ihtiyacı göz önüne alınarak geçen yıla nazaran bu 
maddedeki 2 700 000 lira fazlalık tamir ve yeni alınacak vasıtaların işletme masrafları karşılığıdır. 

13.610 Kira bedeli : 
Emniyet teşkilâtının kira ile işgali altında bulunan 262 binanın kira bedeli ve 1968 yılında kiralanmasına zaruret bulunan 15 
binanın da kira bedelini karşılanak ve halen de kiralık binaların kira bedellerinin artmış olması dolayısiyle geçen yıl ödeneği
nin aynı olarak 1 565 000 lira teklif olunmuştur. 
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14.000 14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların yangından korunma giderleri : 
Enyniyet teşkilâtının işgal ettiği 842 binadan 810 u bu tertiple ilgili olduğundan geçen yıl konan 20 000 lira ihtiyacı karşılamadı
ğından 80 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit giderler : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesi sebebiyle 600 000 lira fazlasiyle 1 400 000 lira teklif olunmuştur. Fazlalık Trafik 
Kanunu ile ilgili teçhizat ve malzeme karşılığıdır. 

14.240 Yollama giderleri : 
Nezaret altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların ve 6236 sayılı Kanuna göre başka mahallere naklolunacakların ve bun
lara refakat edecek memurların sevk ve iaşe masrafları karşılığı olarak 50 000 lira teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinin 
aynıdır. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
, Seferberlik hizmetlerinin ifası için lüzumunda aktarma suretiyle ödenek temin edilmek üzere 1 lira konulmuştur. Geçen yıl öde-
, neğinin aynıdır. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Sivil savunma tesis, vasıta, malzeme ve teçhizatın temini ınaksadiyle geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 10 000 lira teklif olun
muştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Polis Kolejinin cazip bir hale getirilmesi için üstün başarı gösteren öğrencilerden 30 öğrenciyi muhtelif fakültelerde okutmak 
üzere burs verilmektedir. Burs ücretlerinin 250 liradan 350 liraya çıkarılması dolayısiyle 56 000 lira fazlasiyle 126 000 lira teklif 
olunmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Polis hizmetlerinin müessir bir şekilde ifasını temin gayesiyle personelin daha iyi yetiştirilmesi için yapılacak araştırma ve incele
mede kullanılmak üzere bu maddeye konulmuş olan ödenek kâfi gelmediğinden 75 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre gönderileceklerin gidecekleri memleketlerin öğrenci baremi farklarını karşılamak üzere gecen yıl ödeneği
nin aynı teklif edilmiştir. 

15.000 15.251 Büro giderleri : 
Bu maddeye 400 000 lira teklif edilmiş olup geçen yıl ödeneğinin aynuhr. 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Okulların posta - t e l ^ ! ' ve telefon ^ le r le r i kars.hğı olup 40 000 lira teklif edilmiştir. Gvm, v,l ödeneninin aynukr. 
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15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 0 
Okullarda mevcut 19 motorlu taşıt araçlarının işletme ve onarma karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 100 000 lira teklif 
edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Polis Koleji öğrencilerine verilecek olan giyecek eşyası karşılığı olarak 108 000 lira noksaniyle 582 000 lira teklif edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Okullarda eğitim ve öğretimin gerektirdiği giderlerin karşılığı geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 350 000 lira teklif olunmuştur. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okullarda mevcut öğrenci ve nöbetçi personelin iaşe giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 4 470 520 lira 
teklif olunmuştur. 

15.259 Diğer alımlar ve giderler : 
Okulların, 15.251 - 15.258 nci maddelerinden karşılanamıyan diğer alım ve giderleri karşılığı olarak gecen yıl ödeneğinin avnı 
1 500 000 lira teklif olunmuştur. 

15.541 Büro giderleri : 
Yataklı tedavi kurumlanılın büro giderlerini karşılamak üzere bu maddeye konulan ödenek gecen yıl ödeneğinin aynıdır. 

15.542 Ulaştırma giderleri : 
Mevcut prevantoryum ve revirin posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak teklif olunan 3 000 lira gecen yıl ödeneğinin 
aynıdır. 

15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yatakh tedavi kurumları hizmetinde 2 Jeop, 1 kamyon mevcuttur. Bunların işlotmo ve onarma masrafları karşılığı olarak 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 Matane alım ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak teklif olunmuştur. 

15.547 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yataklı tedavi kurumlarının yatak adedinde ve günlük masraf miktarında bir değişiklik olmadığından geçen yıl ödeneğinin aynı 
olarak 70 000 lira teklif edilmiştir. 

15.549 Diğer alım ve giderler 
15.541 - 15.547 nci maddelerden karşılanamıyan diğer alım ve giderler için geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 11 000 lira teklif olun
muştur. 



- 6 2 1 -

Bölüm Madde 

16.000 16.410 ULUSLARARASI YURTİÇİ TOPLANTI GİDERLERİ : 
Maddenin mevcudiyetini muhafaza etmek üzere 1 lira teklif ohmmuştur. 

16.620 Gizli haberalma giderleri : 
Emniyet hizmetlerinin artmış bulunması sebebiyle bu maddeye konulan ödenek kâfi gelmediğinden 1 000 000 lira fazlasiyle 
4 000 000 lira teklif olunmuştur. 

16.710 Temsil giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü adına gelecek misafirlere yapılacak izaz ve ikram masrafları -karşılığı olarak konan gecen yü ödeneği kâfi 
gelmediğinden 50 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Emniyet Teşkilâtı ile yapılan hudut ihtilâfları komisyonlarının ağırlama giderleri olarak geçen yıl ödeneği ihtiyacı karşılamadı
ğından 20 000 lira fazlasiyle 70 000 lira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı: 
1968 yılında inşaasma başlanmış 'olan binaların ikmaliyle yeni Karakol binasını insaası ve eskilerin tamiri karşılığı olarak 400 000 
lira f a n i y l e 1 500 000 lira teklif olunmuştur. ^ ' 

Yatırım harcamaları 

21.000 21.830 Etüt ve proje giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün tevsi edilen telsiz sisteminin teknik bir şekilde Mr.rremi ve bu sistemi müessir bir hale «oAmnek 
üzere personelin hizmet içi eğitimini sağlamak gayesiyle bir teI ekom inik asy on binası yapımı için 245 000 lira teklif edihniştir. 

22.000 22.854 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Karakol ve hizmot bina ve tesislerinin ikmal ve büyük tamiratlarının tamamlanması için gecem yıl ödeneğine nazaran 50 000 lira 
noksaniyle 1 250 000 lira teklif olunmuştur. 

23.000 23.611 Makina teçhizatı alımları ve büyük onarımları : 
Emniyet ve Trafik hizmetleri için 1969 yılımda yeni alınacak ve kurulacak telsiz cihaz ve malzemeleri için gecen yıla nazaran 
4 735 000 lira fazlasiyle 9 505 000 lira teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Emniyet ve trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1969 yılında alınacak muhtelif vâsıta bedeli karşılığı olarak geçen yıla naza
ran 760 000 lira noksaniyle 10 000 000 lira teklif edilmiştir. 

23.613 Teknik personel giderleri: 
iSSB. tesislerinin kurulmasında kullanılacak yevmiyeli personel için 500 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satınaima giderleri : 
Toplum zabıtasmm bulunduğu illerde bina veya ansa satmahrcmak üzere geçen yl «eneğinin aynı olarak 1 000 000 lira teklif 
.olunmuştur. 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve demeklere katılma payı: 
Üyesi bulunduğumuz İnterpol Teşkilâtına yıllık aidatın kars.lığı olarak gecen yıl ödemeğinin ayn, 85 032 lira teklif olunmuştur. 

35.000 35.621 6535 sayıü Kanun gereğince verilecek taSmtaat: 
Silâhu bir kuvvet olan polisin kendisine .mevdu hizmetlerin ifası sırasında vâki 'müsademe ve müdahaleler dolayısiyle ölüm, ya
ralanma ve »akat kalma gibi hallerde verilecek tazminat karsüığı olarak geçen vd ödeneğinin aym 200 000 lira teklif olunmuş
tur. 

36.000 36.300 Geçen yıllar taçlan : 
Bilhassa ö z » hafldara taallûk eden borçların alaeaklıların mağduriyetine mahal farımadan zamanında ödenebilmesinin sağlan
mam için geçen yıl ödeneğine nazaran 250 000 lira fazlasiyle 750 000 lira teklif olunmuştur. 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1. - Jandama Genel Komutanlığının 1959 malî yılı kısmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe toplamı 510 431 916 liradır. Bu miktarın 496 760 916 
lirası cari harcamalar, 7 315 OOO lirası yatırım harcamaları 6 356 000 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamallrım teşkil etmektedir. 

2. 1969 malî yılı için teklif edilen ödenek 1968 yılı bütçesine nazaran cari harcamalarda 37 608 198 lira, yatırım harcamalarında 6 315 000 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarında da 536 000 lira fazlası ve cari harcamalarda 168 999 lira, yatırım harcamalarında 11 050 000 lira noksa-
niyle teklif edilmiştir. 

3. Aşağıda açıklanan bütçe gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, fazlalık: Kanuni kadro ve hizmet ihtiyaçlarının gerektirdiği gider-
ler karşılığı olup, mucip sebepleri aşağıda bölüm ve madde sırasiyle ve izah edilmiştir. 

4. Jandarma Genel Komutanlığı subay, askerî memur, astsubay, sivil memur, askerî öğrenci jandarma uzman çavuş, er ve erbaşlarına ait 1969 
yılı askerî ve fiilî kadroları 1844 sayılı Kanun gereğince düzenlenerek tasdik edilmek üzere Yüksek Meclise sunulmuştur. 
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12.000 PERSONEL -GİDERLERİ 
AYLIKLAR 
Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadro1arında istihdam edilen askerî ve sivil personelin 1844, 262, 4644, 128, 257 5007 7244 sayılı 
kanunlara .göre ödenecek bir yıllık aylıkları toplamıdır. 

12.111 Askerî personel aylıkları 
12.112 Sivil personel aylıkları : 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 

1969 vihnda 90 suibay, 230 astsubay, 1 000 Er kadro artısı olarak 1 080 000 lira, askerî personel üst derece terfi farkı olarak 
3 269 000 lira fazla ve sivil personelden ayrılanların üst derece farla tenzili olarak 163 000 lira noksanı ile aylıklar W a n 
4 349 000 lira faz]asiyle 113 977 001 lira olarak teklif edilmiştir. 
ÜCRETLER : 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12230 Geçici hizmetliler ücreti: 
12.270 Teknik personel ücreti: 
12.280 İşçi ücretleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında istihdam edilen (D) ve (E) cetveli ücretlilerle 4/10195 sayılı Kararnameye göre istih
dam ^ ,n P n teknik pemonel ve î§ Kanununa tâbi olarak dikimevi ve deniz atelyeleri gibi işyerlerinde istihdam edilen isçi perso
nelin giderleri karşılığıdır. 
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1969 imali yılı için (D) cetvelindeki kadrolara yeniden ilâve edilen 10 tekiz operatörü, 2 teknisyen, 10 makinist, 11 usta, 4 aşçı, 
4 fırıncı için 414 720 lira 1968 malî yılında mühendislik, kimyagerlik, mimarlık gibi teknik konulardaki noksanları tamamlamak 
üzere ihdas edilen 10 kişilik teknik personel kadrosu için 499 999 lira ile fecilerin toplu sözleşmelerinin geçen yıllardan davam 
eden noksanlıklarını kapatmak ve 20 kişilik kadro ilâvesi için 800 €00 lira* fazla olmak üzere ceman 1 714 719 lira f a n i y l e 
14 441 85Ö lira olarak teklif edilmiştir. " 
SOSYAL YAHDIMLAR: 

12.310 Çocuk zammı: 
12.320 Doğum yardımı: 
12.330 ölüm yardımı: 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
12.390 Yakacak zammı: 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 

Askerî ve teşkilât kadrolarında istihdam eîdilen askerî ve sivil personele 4598, 4178, 211 ve 645 sayılı (kanunlara göre verilen sos
yal yardımlarla, 5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emtekli Sandığına ödenecek emekli kesenekleri ve i s Kanununa 'göre istiMam edilen 
yevmiyeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumuna -ödenecek Ibir yıllık prim karşılıkları toplamıdır. 
Kadro artışı olarak çocuk zammı maddesine 50 000, tedavi ye cenaze giderleri maddesine 100 000, emekli keseneği karşılıkları 
maddesine 443 000, Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim kakl ık la r ı maddesine 150 000 lira olmak üzere 'ceman 
859 000 lira faızlasiyle 15 710 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
HK ÇALIŞMA KARŞILIKLAIRI 

12.430 Konferans ücreti : 
5044 sayılı Kanam gereğince jandarma subay ve astsubay okullarında görev alan öğretmenlere verilecek ders ve konferans ücret
leri karşılığı olarak 7 080 lira fazlasiyle 49 860 lira olarak teklif edilmiştir. 
Ders ücretleri : 

12.442 Jandarma astsubay okulu ders ücretleri : 
12.449 Jandarma subay okulu ders ücretleri : 

TAZMENATOiAR : 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
12.540 Hizmet eri tazminatı : 
12.590 4335, 6535, 233, 336, 144, 645, 4688 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar : 

Askerî ve teşkilât kadrolarında istihdam edilen Askerî ve sivil personele 6706, 7238, 4370, 182, 1615, 2852 sayılı kanunlara göre 
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verileıı tayın bedeli ve iaşe bedeli, taamiye, yemeklik bedeli ve hizmeteri tazminatı; 1475, 6535 sayılı kanunlara göre verilen 
nakdî tazminat; 4335, 233, 336 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilen uzmanlık ihtisas tazminatı; 144 sayılı Kanuna göre ve
rilen uçuculuk tazminatı; 645 sayılı Kanuna göre verilen tabip tazminatı ve 926 sayılı Kanuna göre verilen kıta tazminatla-
rı toplamıdır. 
Kadro artışları karşılığı olarak 12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli maddesine 2 075 000 lira ve 12.540 Hizmeteri tazminatı, mad
desine 108 000 lira, 12.590 Tazminatlar maddesine 531 400 lira fazlasiyle ceman 2 714 400 lira fazla olarak 106 693 000 lira tek
lif edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 

12.620 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiyeler : 
Askerî kadrolarda istihdam edilen askerî personele 1706, 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilen üstün başarı ikramiyesi 
karşılığı olup, başarıları teşvik gayesiyle geçen yıldan 50 000 lira fazlasiyle 230 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 

12.710 Temsil ödeneği : 
12.720 Hâkim ödeneği : 

5027, 5427, 7237 saydı kanunlara göre Jamlarma Genel Komutanına ve 5017, 357, 661 sayılı kanunlar gereğince askerî hâkim
lere verilen temsil ve hâkim ödenekleri olup, Sayıştay Genel Kurulunca kıta tazminatı ve temsil ödeneği birlikte ödenemiyece-
ğinden, temsil ödeneğinin 5 999 lirası tenzilen ve münhal kadrolar tamamlandığından hâkim ödeneği 81 000 lira fazlasiyle ce
man 247 201 lira olarak teklif edilmiştir. 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 
Yönetim yoUukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
12.813 Geçici görev yolluğu : 

Denetim yollukları : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

öğretim yollukları : 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
12.834 Kurs yolluğu : 

Yurt içi yollukları askerî ve teşkilât fiilî kadrolarında mevcut personelin bölgeler arası, ordudan gelecek, yeni mezun olacak as
kerî personelin atanma yerlerine kadar, yılda iki defa celp ve terhis edilecek yedek subayların görev ve ikâmet yerlerine ka
dar, yeniden alınacak ve emekliye ayrılacak diğer sivil personelin tâyin veya ikamet yerlerine kadar verilecek sürekli görev 
yolluğu ile birlik, kuram ve karakolların denetleme ve konsollarında ve hizmetin gerektirdiği geçici görevlerde vazifelendiri l 
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cek personele verilecek geçici görev yolluğu, ordu mallarmın ayniyat teftişinde görev alan müfettişlerin teftiş yolluğu, hasta-
lanan personelin tedavi kurumlarına gidiş ve dönüşlerine ait tedavi yolluğu, modern gelişmeleri takibetmek ve bilgilerim artır
mak mafcsadiyle çeşitli kurslara iştirak edecek personelin kurs yollukları karşılığıdır. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1969 malî yıkında alınan kadro fazlalıklarının karşılığı olarak, yurt içi yolluklarında, 12.811 sürekli görev yolluğu 300 000 lira, 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 30 000 lira, 12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 19 999 lira, 12.834 Kurs yolluğu 145 000 lira, 
12.841 Tedavi yolluğu 30 000 lira olmak üzere ceman 524 999 lira fazlasiyle 8 600 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
II - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu : 
12.853 Yurt dışı geçto görev yolluğu : 
12.856 Yurt dışı kuruluşları geçici görev yolluğu : 

Yurt dışı yollukları, yurt dışmda görevlendirilen askerî ve sivil personelin geçici veya sürekli Olarak bu görevlere gidiş ve do-
nüşü, yurt dışından yapılacak satmamalarda almacak malların muayenesi, açılacak kurs, kongre ve konferanslara iştirak ede-
ceklerin yolluğu, yurt dışında tedavileri gerekenlerin kendileri ve refakatçilerine ödenecek yolluklar karşılığıdır. 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
12.874 Yurt d ip kurs yolluğu : 

Diğer yolluklar : 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 

12.871 Yurt dı§1 staj ve öğrenim yolluğuna 149 999 lira, Yurt dışı kurs yolluğuna 418 000 lira olmak üzere 567 999 lira fazlasiy
le 1 492 501 lira olarak teklif edilmiştir. (Yurt içi ve yurt dışı yollukları toplamı olarak 1 092 998 lira fazlasiyle 10 092 501 
lira teklif edilmiş olmaktadır.) 

13.000 YÖOTTÜM G4DERLEM : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Teşkilâtta mevcut birlik ve kurumların bir yıllık kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, döşeme ve demirbaş eşya, yerli ve yabancı 
yayım alımları ile (D) cetveli kadrolarda 3656 sayüı Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edilen müstahdemlerin giyim ve 
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alımları ve bu. bölümle ilgili diğer alım ve giderler karşılığıdır. 
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 : 

Yetişmiyen ödenekler, ihdas edilen görevler ve kadrolar karşılığı olarak 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri maddesinden 
60 000 lira, 13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri maddesinden 40 000 lira, 13.130 (Döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri maddesinden 25 000 lira, 13.140 Yayın alımları ve giderleri maddesinden 5 000 lira, 13.160 Hizmetli giyim alımları ve 
giderleri maddesinden 3 000 lira olmak üzere ceman 133 000 lira fazlasiyle 2 042 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 

13.210 Su giderleri : 
13.220 Temizlik giderleri : 
13.230 Aydınlatma giderleri : 
13.240 Bafcçe giderleri : 
13.290 Diğer yönetim giderleri: 

Teşkilâtta mevent birlik ve kurumların bir yıllık su, temizlik, aydınlatma, bahçe ve diğer yönetim giderleri karşılığı olup, öde
nek kifayetsizliğinden 13.210 ıSu giderleri maddesine 400 000 lira, 13.220 Temizlik giderleri maddesine 50 000 lira, 13.230 Ay
dınlatma giderleri maddesine 400 O00 lira olmak üzere ceman 850 000 lira fazlasiyle 3 895 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
13.340 Hayvan alımları, tazmüıleri ve giderleri : 

Fiilî kadrolarda istihdam edilen personel ve hayvanların özel kanunlarına göre bir yıllık yiyecek, yem, yakacak, giyim - kuşam 
istihkakları ve giderleri ile savaş gereçlerinin gerektirdiği ordonat, muhabere, istihkâm, deniz malzeme alımları ve giderleri, 
kara ve deniz taşıtlarımın yenileme, işletme ve onarma giderleri; hayvan alımları ve tazminleri; askerî hastane, revir ve birliklerin 
ihtiyacı olan sağlık gereçleri ve ilâç alımları; dikimevi ve deniz tamir atelyelerinin çalıştırıcı kuvvet bedeli: Ani harekât ve 
intikallerin gerektirdiği giderler; kriminal büroların kurukış ve işletme malzemeleri'alımı ve giderleri karşılığıdır. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
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"ÎÎÛSTÖ Âni harekât, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle, askerî hazırlıkların gerektirdiği alım ve giderler : 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 

1969 malî yılı için almam fiilî kadro fazlası; ıslah edilen giyim - kuşam maddeleri fiyat farkları için 13.310 Yiyecek, yem ve ya
kacak alımları ve giderleri maddesinden 6 000 000 lira, ]3.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri maddesinden 7 500 000 lira, 
satınahnacak silâhlar , araçlar ve hizmete giren yeni vasıtalar için 13.330 Savaş gereçleri maddesinden 5 000 000, ilâve kadro 
karşılığı olarak 11.350 Sağlık araç, geree ve alımları maddesinden 90 000 lira, gelecek yıl içerisinde muhtemel kuvvet kaydırıma-
ları, birlik intikalleri, yeniden teşkilâtlanma ihtiyacını karşılamak üzere 13 370 Âni harekât ve yeniden teşkilâtlanma maddesinden 
1 500 000 lira, Kriminal büroların kurulmasına devam etmek, kurulmuş büroların malzemıe ihtiyacını karşılamak üzere 13.380 
Malzeme alımları ve giderleri maddesine 75 000 lira olmak üzere ceman 20 165 000 lira Cazlasiylc 205 230 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 
13.430 Taşıma giderleri : 

Teşkilâtta mevcut birlik ve k u r u l a ı ı n bir yıllık posta, telgarf ve telefon giderleri ile her türlü insan ve malzeme taşınması gi
derleri toplamıdır. 
13.420 telefon giderlerinden yetişmiyen ödenek olarak 250 000 lira fazlasiyle 9 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Genel Komutanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Jandarma Genel Komutanına 237 sayılı Kanunla tahsis edilen bir makam otosunun bir yıllık işletme ve onarma gideri karşılığı olup 
yetişmediğinden 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Teşkilâtın işgal ettiği binaların sözleşmeleri gereğince ödenmesi gereken bir yıllık kira bedeli karşılığı olup gecen yılın aynı, 
1200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
•Birlik ve kurumların işgal ettiği binaların yangından korunması için gerekli cihaz ve malzemelerin alım ve onarım bedelleriyle, di
kimevi, deniz tamir atelyelerinde mevcut yangın çıkma ihtimali fazla mahallerin ve ambarların sigorta bedelleri karşılığı olarak 
geçen yılın aynı 429 000 lira teklif edilmiştir. 
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ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER : 
14.210 Kovuşturma giderleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında bulunan askerî mahkemelerin 1412, 353 1111, 4576 ve 492 sayılı kanunlar gereğince sarf 
etmeleri gereken tanık, sanık, bilirkişi, yol giderleri ve yevmiyeleri ile adlî müzaheret ve adlî hâkim ve savcıların, şevke memur 
edilenlerin yol giderleri karşılığı olarak geçen yılın aynı 60 000 lira teklif edilmiştir. 
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 ek 3325 s a v ü ^ a n u n u n 3 ncü maddesiyle 7126 sayılı Kanuna göre çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesine göre 
seferberlikte ve sivil savunma- hizmetlerinin gerektirdiği takdirde ödenek konulmak"üzere gecen yılların aynı birer lira teklif 
edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 

Askerî personelin üniversitede okutulan öğrencilerin, mesleklerinde yetişmeleri ve öğrenimlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak, 
moral eğitimi, kamp ve dinlenme mahallerinin işletilmesini, spor teşekküllerinin giderlerini karşılamak, birliklerin manevra ve tatbi
kata hazırlıklarını sağlamak maksadına matuftur. 
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 : 

Er ve erbaş eğitim malzemelerinin noksanlarını tamamlamak üzere 14.593 er eğitim giderlerinden 100 000 lira, dinlenme kampla
rının noksanlarını ikmal etmek üzere 14.594 kamp ve dinlenme giderleri maddesinden 20 000 lira, kuvvetler ve milletlerarası spor 
faaliyetlerinde üstün başarı gösteren jandarma güçlerinin malzeme noksanlarını tamamlamak üzere 14.595 spor ve izcilik giderleri 
maddesinden 20 000 lira, manevra ve tatbikat malzemelerini tamamlamak üzere 14.596 manevra ve tatbikat giderleri maddesinden 
50 000 lira olmak üzere ceman 190 000 lira fazlasiyle 1 370 000 lira teklif edilmiştir. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDEİLERİ • 
Jandarma Subay ye Astsubay Okullarının bir yıllık okul giderleri karşılığı olup, Astsubay Okulunun ders ara , YO gecelerinin 
noksanlarım telâfi etmek üzere 15.226 Malzeme alım ve giderleri maddesinden 5 000 lira fazlası ile 170 000 lira olarak teklif edil
miştir. 
Jandarma Astsubay Okulu Giderleri : 

15.221 Büro giderleri : 
15.228 Malzeme alım ve giderleri : 

15.229 Diğer alım ve giderler : 
Jandarma Subay Okulu giderleri : 

15.291 Büro giderleri : 
15.296 Malzeme alım ve giderleri : 
15.299 Diğer alım ve giderler : 

DIŞ KURULUŞLARI GİDERLERİ . 
15.851 Büro giderleri : 

1967 yılında yurt dışında ihdas edilen Ataşeliğin büro giderleri karşılığı olarak geçen yılın aynı 2 500 ılira teklif edilmiştir. 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

fşEVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri : 

16.111 Büro giderleri : 
16.116 Malzeme allım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Janrarma Basımevinin ıbir yıllık işletme ve malzeme alımları giderleri karşılığı olup geçen yılın aynı 81 000 lira olarak teklif edil
miştir. 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ : 

16.280 Askerî kimyahaneler giderleri : 
istanbul'daki Jandarma Askerî îvimyahanesinin bir yılhk işletme ve malzeme gideri karşılığı olup geeen yılın aynı 20 000 lira 
teklif edilmiştir. 
GİZLİ HİZMET GİDERLERİ : 

16.620 Gizli haber alma giderleri : 
6815 sayılı Kanun gereğince kaçakçılığın men ve takibi için kurulmuş bulumu* Jandarma İstihbarat Teşkilâtının gerektirdiği 
gizli Ihabor alma giderleri karşılığı olup ihtiyaca binaen 125 000 lira fazlası ile 450 000 ılira olarak teklif edilmiştir. 
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TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.710 Temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama giderleri : 
16.730 Tören giderleri : 

926 sayılı Kanunun 152 nci maddesi gereğince temsil yetkisi olan t ı s t a n bu maksatla yapacağı giderler, hudut birliklerinin 
komşu yabancı devlet ilgilileri ile yapacakları hudut mülakatları ve Silâhlı Kuvvetler Tören Yönetmeliği gereğince yapılacak tö-
renlerdeki giderler karşılığı olup, yetişmiyen ödenekler için 16.720 ağırlama giderleri maddesinden 5 000 lira, 16.730 tören gider
leri maddesinren 15 000 lira ve yeni ihdas edilen 16.710^ temsil giderleri maddesinden 1 lira olmak üzere cemfcn 20 001 lira faz-
lası ile 89 001 lira teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
16.820 Makine ve teçhizat onarımı : 

Jandarma Genel Komutanlığının işgalinde hulunan hazine malı ve kiralı binaların bakım ve onarım giderleri ile birlik ve kurum
lardaki makine ve teçhizatın onarımları karşılığıdır. 
1969 yılında 'onarılması zaruri olan 365 bina ile monte edilmesi gereken 56 baraka için 16.810 Bina -onarımı maddesinden 5 000 000 
lira fazlası ile 11 325 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Yatırım harcamaları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
İMALÂT SANAYİİSEKTÖRÜ : 

21.311 Etüt ve proje giderleri: 
İstanbul Jandarma Dikimevinin kundura atölyesindeki makinelerin yenileştirilmesi maksadiyle yapılacak fizibilite etüdü için alın
mış olup, etüt yapıldığından 1969 malî yılında yeni teklif getirilmemiştir. ' 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Î 
Jandarma Genel Komutanlığı : 
Hava Meydanları ve Akar yakıt Tesisleri 

22.531 Yapı, teîsis ve toüyük onarım giderleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
İmroz Adasında bulunan Jandarma Birliklerinin havadan ikmal ve ulaşımlarını sağlayabilmek maksadiyle 1969 yılında başlaya 

' 1970 yılında bitecek şekilde plânlanan hava meydanı uçuş pistinin inşaatı için 1 200 000 lira teklif edilmiştir, inşaat, Bayındırlık, 
Bakanlığı Hava Meydanları ve Akar yakıt Tesisleri İnşaat Reisliğince yaptırılacaktır. 
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KONUT SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 

22.711 Jandarma Subay ve Astsubay lojmanları yapı, tesis ve büyük onanın giderleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
18G sayılı Kanom gereğince yapımına devam edilmekte olan ve Baymdırlık Bakanlığı ile müştereken hazırlanıp Devlet Plânlama. 
Teşkilâtınca kabul edilen ödenek dahilinde 1969 malî yılında yirmiycdi il ve ilçede inşa edileeek 158 daireli lojmanlar için 
3 524 000' lira ödenek, yeni iş için teklif edilmiştir. İnşaat Baymdırlık Bakanlı ğmca yürütülecektir. 

23.000 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI TARIM SEKTÖRÜ : 
23.112 Sahil muhafaza botları : 

Jandarma Genel Komutanlığına verilmiş olan kıyı sınırlarının korunması, kaçakçılığın men ve takibi, siyah havyar ve diğer su 
ürünlerinin bekası ile mevzuata göre avlanılmanın temini maksadiyle inşa ettirilmekte ola:.- sahil kontrol botlarının inşaasmm de
vamına Devlet Plânlama Teşkilâtınca ödenek ayrılması kabil olmadığı bildirildiğinden ödenek teklif .edilmemiştir. 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Yol ve iş makamları alımı : 
Jandarma GenelKomutanlığı birlik ve tesislerinin imar, iskân, irtibat ve intikalleiin, sağhr k ve kolaylaştırmak maksadiyle sa-
tmalmacak 3 dozer, 3 grayder, 3 ioder ve 4 aded damperli kamyon bedeli olarak ^çen yıl.!.:ı 1 591 000 lira fazlasiyle 2 591 000 
lira teklif edilmiştir. 

Sermr.ye teşkili ve t ransi t . harcamaları 

1 — Sermaye Teşkili : 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satınalmalar : 
Jandarma Genel Komutanlığına 1918, 6815, 6829, >6S30 ve 122 sayılı Kanunlarla verilmiş olan kaçakçılığın men ve takibi hizmet
lerinin ifası maksadiyle ve hu konuda çıkarılmış kararnamelere istinaden, hudutlar üzerindeki istimlâki pl anlaştırıl an araziden, 
1969 yılında istihlâk edilecek kısmı, birlik ve lojman binaları inşaatı için satınahnacak arsalar ve çeşitli hallerde hazır bina satın-
alınması karşılığı, 281 000 lira fazlasiyle 5 48T 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
2 - Transferler : 
SOSYAL TRANSFERLER : 
Ödül - ikramiye, mükâfat ve yardımlar : 

35.621 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında mevcut askerî personelin 1475 ve 6535 sayılı Kanuni ar gereğince güven ve asayişin 
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korunmasından ölenlerin ailelerine verilecek tazminat ve ölenlerin kabirlerinin yaptırılması için 211 sayılı Kanun .gereğince yapı
lacak masrafların karşılığıdır. 

35.632 Kabir yaptırma giderleri : 
Yevmiyen ödenek olarak 35.621, 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat maddesinden 5 000 lira fazlası ile 125 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar b o r d a n -. 

1968 ve daha eski yıllardan karşılıklı olarak borca kalmış istihkakların ödenebilmesi için 250 000 lira fazlası ile 750 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dışişleri (Bakanlığı 11969 malî yılı Bütçesi için tesbit olunan ödenek miktarı, cari harcamalar için 142 793 944 lira, yatırım harcamalar için 
3 915 000 lira ve transfer harcamaları için de 53 048 004 lira lolup bu miktar göçen yıla nazaran 5 412 299 lira fazladır. 

Husule igelen fazlalığın sebeplen aşağıda bölüm ve madde itibariyle izah edilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 11.400 BAKAN ÖDENEĞİ : 
159 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira hesabiyle -ödenek konulmustur. 

12.000 12.110 GENEL İDARE AYLIKLARI : 
Dışişleri Bakanlığının yuritçi ve yurtdışı kuruluşlarında görevli memurların kadroları ayırdedilmemiştir. Mevcut 807 kanunî kad
rodan 374 adedi 1969 yılında yurtiçinde çalıştırılacaktır. Bunların bir yıllık maaş tutarı % 35 zam ile birlikte '5 667 870 lira 
olarak hesaplanımıştır. Geçen yıla n a z a ™ fazla teklif edilen 1 617 480 lira merkezide çalıştırılacak memur sayısının gecen yıla 
nazaran 119 ade!d fazla olmasından ve 1969 yılı içinde bir ifct derece maaşa terfi edecek memurların 281 370 lira tutan terfi fark
larından ileri gelmiştir. 

12.111 Dış kuruluş aylıkları : 
1969 yılında dış kuruluşlarda görevlendirilecek memur sayısı 433 olarak tesbit edilmiştir. Bu 433 kadronun bir yıllık maaş tutarı 
% 35 zamları ve dış memleket tazminatları ile birlikte 38 748 763 liradır. Aynca yıl içinde üst derece maaşa hak .kapanacak 
olan 232 memurun maaş farkının karşılanlbilmesi için 2 502 131 liranın ilâvesiyle 41 250 894 lira, konulmuştur. * 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler :* 
Devlet memurlarına 819 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan avans ödemeleri karşılığı olarak 1968 yılında Maliye Bakan
lığınca Bakanlığımız Bütçesinde açtırılan bu tertibe 1 200 000 liralık ödenek kayddttirilmiş ise 'de 1969 yılı Bütçe teklifimde de 
bu ödeneğin Maliye Bakanlığı Bütçesinde gösterilmesi uygun .görüldüğünden tertibin muhafa-zası için 1 lira konulmuştur. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne tabi olup, kadroları bütçenin '(D) işaretli cetvelinde gösterilen ve sayılan 1968 yı
lında 272 olan hizmetli kadrolarından 26 adedinin istihdamına lüzum kalmadığı için kaıldırılmıs, buna mukabil ihtiyaca göre 
muhtelif hizmetler için eem'an 49 kadro ilâve ddilmiştir. Diğer taraftan, senelerden beri terfi edemiyen 16 müstahdemin terfileri
nin sağlanması için bunlarm her birinin aylık ücretine 50 lira zam yapılmıştır. Bu ısebeple, geçen yıla nazaran 212 740 lira fazla-
siyle 3 159 000 lira teklif edilmiştir. 

12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : 
1969 y ı M a dış kuruluşlarımızda çalıştırılacak hizmetli adedi 1 075 kadro üzerinden tesbit edilmiştir. Bunların 680 adedi elçi
liklerimizde, 265 adedi konsolosluklarımızda çağ ı r ı lacakt ı r . Ayrıca merkezden d » teşkilâta tâyin olunan ve Emekli Sandığı hü-
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kümlerine tabi (bulunan 78 hizmetli ile 52 t e l ^c in in k^-rolan da bu 1 075 adedin icinde olup, .bunların senelik ücret tutarları 
eem'an 19 500 000 lira olarak hesaplanmıştır. Gecen yıla ınazaran 2 500 000 lira* fazladır. 

12.230. Geçici h i s l i l e r ücreti : 
Geçici hizmetliler için geçen yıl alman kadrolar -ve ödenek miktarı ihtiyacı karşılıyamadığmdan, 6 aded mütercim kadrosu ile 
mikrofilm hizmetlerinde çalıştınlmak üzere 4 aded kadro ilâve edilmiş ve Bakanlık doktorunun ücreti 1 250 liraya çıkartılmıştır. 
Geçen yıla nazaran 198 780 lira fazlasiyle 1 279 800 lira hesap ve teklif edilmiştir. 

12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti : 
Dış kuruluşlarımızda halen sözleşmeli personel mevcut değildir. Tertibin muhafazası için 1. lira konulmuştur. 

12.262 Merkez teşkilâ/tı sözleşmeli personel ücreti : 
Henüz .böyle (bir istihdam yoktur. Tertibin muhafazası için 1. lira teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi tfcretleri : 
Bakanlık Binası ve Yabancı Konuklar Köşkü Zarurî Hizmetleri için gündelikle tutulmakta olan .bahçıvan, çamaşırcı ve ütücü gibi 
işçilerin ve Bakanlık içindeki yer değiştirmelerde veya hariçten eşya ve malzeme nakli sırasında tutulan hamal ve sairenin günde
likleri karşılığı alarak geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 95 000 lira konulmuştur. 

12.311 Çocuk zammı: 
Geçen ydlar tatbikatı göz önümde tutularak aynan (teklif edilmiştir. 

12.312 Dış kuruluş çocuk zammı : 
Geçen yıllarda yapılan ödemeler göz önümde tutularak 10 000 lira noksanı ile 50 000 lira tahmin edilmiştir. 

12.321 iDoğum yardımı : 
Merkezde çalıştırılacak memur adedine ve gecen yıllar ödemelerine göre ihtiyacın 5 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından, 
îbu miktar teklif edilmiştir. 

12.322 Dış kuruluş doğum yardımı: 
ıGeçen yıllar tatbikatına göre ihtiyacın bu miktarla karalanabileceği mülâhazası ile 5 000 lira aynen -teklif edilmiştir. 

12.331 Ölüm yardam : 
Geçen yılların « i k a t m a göre konulan bu ödenekle ihtiyacın karşılanabileceği tahmin edildiğinden 1968 yılında olduğu gibi 
10 000 lira konulmuştur. 

12.332 Dış kuruş ölüm yardımı: 
Bu ödenek İte, tahmini olarak, geçen yıllar talöbikatı göz önünde tutularak konulmuştur. 

12.341 Tedavi giderleri : 
Merkezde istihdam edilecek memur sayısma ve 1968 yılı bütçe uygulamasına göre ihtiyacın 60 000 lira ile karalanabileceği anla
şıldığından geçen yıla nazaran 20 000 lira fazla «teklif edilmiştir. 
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12.342 Dış kuruluş tedavi 'giderleri : 
Geçen yıllar Bütçe uygulamalarına göre ihtiyacın 200 000 liralık ödenek ile karşılanabileceği tahmin edildiğinden, gecem yıl 
olduğu gibi 200 000 lira konulmuştur. 

12.370 Emekli Keseneği Karşılıkları • 
5434 sayıh Kanun hükümleri gereğince T. C. Emelkli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olup, 807 kadronun yılhık tu t an ile 
(D) cetveline dâhil hizmetliler ve merkezden dış kuruluşlar emrine atanan telsiz memurlarının, sekreter ve diğer hizmetlilerin 
müktesep hak derecelerine ,göre ve bunların ayhk ve ücretlerinin toplamı üzerinden % 6,5 heaalbiyle tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Geçen yıla nazaran 188 688 lira fazladır. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Aylık ücretlerini geçici hizmetliler ücrdti tertibinden alan hizmetlilerle muvakkat bir mire için eahstırılmalarnıa lüzum hâsıl 
olan işçilerin sosyal sigorta primlerin/n 506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kurumu) Kanunu gereğince ödenmesini temin maksadiyle 
ve mezkûr kanunun 77 nci maddesi uyarınca hesaplanan prim karşılığı olarak 158 102 liralık ödenek teklif edilmiştir. Geçen 
yıla nazaran 7 334 lira fazladır. 

12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri çeşitli sosyal yardımları : 
Dış temsilciliklerimizde çalıştırılaı/mahallî hizmetlilerin, mahallî mevzuat gereğince -ödenmesi gereken sigorta primleri ile, örf ve 
âdetlere göre verilecek Noel, Yılbaşı Nevruziye ikramiyeleri, işten ayrılmaları halinde ödenecek tazminat toplamı göz önünde 
tutularak, geçen yıla nazaran 200 000 lira fazlasiylc 1 200 000 lira konulmuştur. 

12.411 Fazla çalışma ücreti : 
Bakanlıkta mesai saatleri dışında çalıştırılmalarına lüzum hâsıl olacak memurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğin
ce ödenecek fazla çalışma ücretleri karşılığı olup, ihtiyaca »göre geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 

12.412 Basımevi fazla çalışma ücreti : 
Bakanlık basımevinde çalıştırılan teknisyenlere baskı işlerinin, Kıbrıs ve diğer uluslararası meseleler üzerindeki çalışmalar do-
layisiyle artmış bulunması k a r s ı n d a ödenmesi gereken fazla çalısına ücretini karşılamak üzere ve bütçe uygulamasının seyrine 
ıgöre geçen yıl olduğu gibi 15 000 lira (konulmuştur. 

12.610 Yabancı Dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Devlet Yabancı Dil Sınavım kazananlara ödenecek ikramiyeler karşılığı olup, ge
çen yıl olduğu gibi 8 000 lira konulmuştur. İhtiyacın bu miktarla karşılanabileceği tahmin edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
7237 sayılı Kanun gereğince Genel Sekreter temsil ödeneği olarak ayda 500 lira hesabiyle konulmuştur. 

12.740 Konut ödeneği: 
Genel sekreterlik resmi konutunun mukaveelsine göre kira bedeli, elektrik, su, havagazı, mazot, asansör giderleri ile tanzifat 
vergisi ve telefon giderlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiylc teklif edilmiştir 
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12.811 Sürekli görev yollukları : 
Meslekî idari ve telsiz memurları yarışma sınavlarını kazanan adaylardan Ankara dışında ikamet edenlerin yurtiçi sürekli 
görev yolluklarının karşılanması için geçen yılki ödeneğin aynı teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Yurdumuzu ziyaret edecek yabancı konuklara ayrılacak mihmandarlar ile yurtiçinde geçici olarak görevlendirilenlerin yolluk
larını ve meslek memurları için düzenlenen Anadolu'da tetkik ve müşahade gezilerinin gerektirdiği giderleri karşılamak için, 
resmî ziyaret ve davetlerin artması da göz önüne alınarak geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 40 000 liralık ödenek ko
nulmuştur. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurdumuzda yapılacak Uluslararası toplantı, kongre ve konferanslara katılacak olanların yurtiçi yollukları karşılığı olup, 
bütçe uygulamalarının seyrine göre geçen yılın aynı konulmuştur. 

12.841 Tedavi yol luğu : 
(Bakanlık memurlarının yurtiçi tedavi yolukları karşılğı olarak geçen yıl olduğu gibi 600 lira teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı sürdkii görev yolluğu : 
19G8 malî yılı içinde yapıhm nakil ve tâyinler duiayısiyle bu maddeden l.G ayda 1 961 413 lira sarfiyat yapılmıştır. Bu hesaba 
göre sene sonuna kadar yapılacak tâyin ve nakiller dolayısiyle bütçeye mevzu <î 000 000 liralık ödeneğe ilâveten 922 000 liraya 
ihtiyacolduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde 1969 yıhnda açılması mukarrer Büyükelçilikler ile Kon
soloslukların bilûmum personeli ile çalışma ataşeleri, telsiz operatörleri, merkezden tâyini yapılan mahallî kâtipler, daktilog
raflar, emniyet ve kendi vatandaşlarımıza iş vermek mülâhazaları ile temsilciliklerimiz hizmetli kadrolarının Türk personeli il* 
takviyesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu sene dış temsilciliklere 200 hizmetli gönderilmesi düşünülmektedir. Ayrıca memur 
tâyinlerinde yer değiştirme mevzuunda Harcırah Kanununa göre hak tanınan 225 kilonun T. B. M. M. inde bulunan Kanun
la bu hak 500 kilograma çıkarılması ve aile fertlerine de bunun yarısının hak tanınması halinde bu tertibe 1 000 000 lira ilâ
vesiyle 4 000 000 lira teklif edilmiştir. 

12.852 Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yurtdışı yolculuk giderleri : 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yabancı ülkeleri ziyaretleri ile ilgili yolculuk giderlerini karşılamak üzere 750 000 liralık öde
nek konulmuştur. Tesbit olunan programa göre bu ödenek ihtiyacı karşüamadığı takdirde verilen kanuni yetkiye dayanılarak 
Maliye Bakanlığınca gerekli miktarda ödenek ilâvesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1. Dış teşkilâtımız az memurla çalışmakta olduğundan bâzı hassas bölgelerde veya iş hacminin cok olduğu temsilciliklerde 
yıllık izinler, veya görev icabettirdiği hallerde merkezden meslek memuru, idari memur ve telsizci' göndermek suretiyle hizme
tin aksamaması sağlanmaktadır. İstişare için merkeze çağrılan veya bölge elçilerinin merkezde veya bölge dâhilinde bir yerde 
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akdettikleri toplantılara ait bulunan masraflar için bu maddeden 1 500 000 lira ödenmektedir. 
2. İnşa halinde bulunan binaların kontrolları için dış temsilciliklerimize gönderilen mimar ve mühendislerin yolluk masrafları 
500 000 lira tutmaktadır. 
3. Bakanlığın dış temsilciliklerle olan kurye irtibatı âzami tasarruf ölçülerine riayet edilmesine rağmen 1 600 000 liraya baliğ 
olmaktadır. 
4. Kuryeleri karşılamak ve dış temsilciliklerimizce ihtiyar olunan geçici görev masraflarını karşılamak üzere dış temsilcilikleri
mizce yapılan sarfiyat 300 000 lira tutmaktadır. 
5. Bakanlıkça dış temsilciliklerimize uçak ile kargo olarak gönderilen bilumum kitaplar, (tanıtıcı kitaplar ve filmler) bro
şür, basılı kâğıt, defter, bayrak, kıymetli kâğıt, pasaport cilt makbuzlar, millî kifayetlerimize ait giyecekler ve saire için 
250 000 lira ödenmektedir. 
6. Telsiz cihazlarının bakımı ve haberleşme güvenliği için ihtiyar olunan masraflar için 350 000 lira ödenmektedir. Bu hakiki 
harcamaların yekûnu 4 500 000 lira tutmakta ise de bütçe mülâhazası ve tasarrufa riayetle 1969 yılı bütçesi için 3 500 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.856 Yurt dışı kuruluşlan g-eçidi görev yolluğu : 
Son senelerde bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri ile Güney - Amerika devletlerinin çoğunda yeni temsilcilikler açılmasına bu
günkü şartların müsaade etmemesi muvacehesinde bu bölgede mevcut temsilciliklerimizin mücavir memleketlere akredite edilmesi 
yoluna gidilmektedir. Bakanlığımız bütçesinin 12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğundaki ödenek ihtiyaçlara ancak kifayet eyledi
ği cihetle, temsilciliklerimizin akredite bulunduğu memleketlere muntazam fasılalarla gönderilmesi ve böylece siyasi ilişkilerimizin 
arzulanan seviyede idameleri gerçekleştirilernemekte ve çok defa temsilciliklerimiz bütün görev süreleri boyunca yalnız itimatname 
takdimi için bu memleketlere gidebilmekte, vedada bulunmaları dahi mümkün olmamaktadır. Siyasi ilişkilerimizin gelişmesi yö
nünden bu memleketlere akredite bulunan temsilciliklerimizin Mçolmazsa millî bayram günlerinde gidebilmelerini teminen bu mad
deye 200 000 lira konulması teklif olunmaktadır. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurtdışında yapılacak Uluslararası Kongre ve konferanslara Hükümetimizi temsilen katılacak temsilcilerin yolluk ve giderleri 
karşılığı olarak konulmuştur. Uluslararası temas ve toplantıların, özellikle Kıbrıs meselesi dolayısiyle artan vüsat ve önemi dolayı-
siyle uluslararası önemde gençlik teşekkülleri, kongre, toplantı ve konferanslara yurdumuzdaki bilim ve kültür kurumlarından 
gönderilecek temsilci ve heyetlerin yolluk ve gidericinin de bu maddeden karşılanabilmesi amaeiyle ve gecen yılın aynı olmak üze
re 2 250 000 lira teklif edilmiştir. 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
Dış kuruluşlarda görevli memurların tedavi yolluklarım kars.lamak üzere 5 000 lira konulmuştur. (îecen yılın aynıdır. 
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13.000 13,110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtının kırtasiye alımları ve giderlerini karşılamak maksadiyle geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin artan 
iş hacmma rağmen,tasarrufa riayet suretiyle ihtiyacı karşılayabileceği tahmin edildiğinden, gecen y,l olduğu Pİbi 150 000 lira 
teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterleri alım ve giderleri : 
Bakanlığın merkez teşkilâtı ve dış kuruluşlarının basılı kâğıt ve defter ihtiyacım karşılamak amaciyle ve gecen yıla nazaran 
40 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. ' ' 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtının döşeme ve demirbaş eşya ihtiyaçlarının temini için geçen yıl olduğu gibi 250 000 lira konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez dairelerinin yerli ve yabacı yayın satınalma ve a/bone giderleri ile Türkiye'nin uluslararası siyasi, ekonomik, kül
türel ilişkileri ve meseleleri ü z e n d e Türkçe ve yabancı dillerde yerli ve yabancı bilim kurumları ve bilim adamları ile işbirliği ha
linde hazırlatılacak yayınların masraflarına katılma ve telif hakları ücretleri olmak üzere, .;eeen yıl teklifinde olduğu gibi 225 000 
lira konulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Başbakanlık ve Bakanlık binalarının Fuel - Oil ile çalışan merkezi ısıtma sisteminin J969 malî yılında 7 aylık yakıt ihtiyacı tutarı 
500 ton Fuel - Oilin ortalama 390 liradan bedeli 195 000 lira olarak hesaplanmış ve Bakanlık havagazı sarfiyatı ve ısıtma sistemi 
için lüzumlu onarım ve çesitü malzeme ihtiyaçları karsdığı 5 000 lira ilâve edilmek suretiyle 200 000 liralık ödenek istenil
miştir. Gerek Başbakanlık ' ve Devlet Plânlama Teşkilâtı, gerekse bakanlık binasının bütün yakıt masraflarının ge.en yıla nazaran 
6 000 lira noksan olacağı tahmin edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtında görevli hizmetlilerden 130 müstahdem için alınacak metresi 60 liradan 365 metre elbiselik kumaş 
bedeli 21 900 l i ra , metresi 75 liradan 150 metre paltoluk 11 250 lira, 130 aded elbisenin 140 liradan dikiş ücreti 18 200 lira, 50 
aded paltonun 120 liradan dikişi 6 000 lira, beheri 60 liradan 130 çift ayakkabı 7 800 lira, 65 liradan 50 aded iş gömleği 3 250 
lira ve ilân bedeli olarak 1 600 lira olmak üzere 70 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yılki ödenekte aynı miktara baliğ olmaktadır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin diğer maddelerinden karşılanamıyan ilân, çelenk ve genel yönetimle ilgili diğer çeşitli giderleri için 1969 malî yılı bütçesi
ne konulmuş olan ve Bakanlığa alınacak meslek, idari ve diğer kadro memurlarının yarışma sınavları ile vatandaşlarımızın dış ülke
lerdeki hukuk, menfaat ve durumları ile ilgili olarak basma verilen ilân bedellerinin karşılığını teşkil eden ödenek, gecen yıllar 
bütçe uygulamaları da göz önünde tutularak 30 000 lira tahmin edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 
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13.000 13.210 Su giderleri : 
Bakanlık binasının ısıtma tesisatı, temizlik, bahçe sulaması ve içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi iyin istenilen bu ödenek, ge
cen yıllar bütçe uygulamaları göz önünde tutularak 5 000 lira ııoksaniyle 3f> 00ü lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.220 TEMİZLİK GİDERLERİ : 
Bakanlık binasının temizlik ve bakım hizmetlerine ilişkin giderlerle bu servislerin ıslahı ve malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi 
için bütçe uygulanmasının seyri de göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira teklifi lâ.ımgelmistir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlık binasının aydınlatma ve elektrik enerjisi ile çalkan makimi ve cihada.-mm ceryan bedelleri ve mevcut teçhizat ve tesi
sat noksanlarının giderilmesi, yeni kiralanan ek binanın aydınlatma masraflarının karşılanması ve çeşitli makeme alımları karşı
lığı .olarak geçen yıl olduğu gibi 140 000 lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık binası bahçelerinin fidan, çiçek, tohum, gübre, çim ve cemtli malzeme ve bakım giderleri için 4 000 lira konulmuştur. 
İhtiyacm bu ödenekle karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Cleıcen yıla nazaran 500 lira fazladır. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bütçede tertibi bulunmıyan genel yönetimle ilgili diğer .giderleri karşılamak üzere, geçen yd bütçe uygulamalar! da güa önüne 
alınarak 5 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıldan 5 000 lira noksandır. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Bakanlık ile Birleşmiş Milletler Teşikilâtı nemindeki Daimi Delegeliğimi,, Waşingil(,n Büyükelçiliğimiz ve Amerika Kıtasındaki diğer 
temsilcilik!erimiz ile Bakanlık arasında süratli ve devamlı haberleşme sağlanması amaciyle Ankara Nevyork arası teleks ihtibatı 
'kira bedeli olarak PTT İdaresine ve New - York'ta R. (1 A. Müessesesine ödenmesi gereken meblâğ 950 000 lira t u t m a k t ı r . 
Diğer taraftan kuruluşlarımı,!a normal posta ve telgraf muhaberatı giderleri de son siyasi gelişmeler ve özellikle KıbriB me
selesi dolayısiyle artmış olmasına rağmen bu tertipteki ödenek, tasarrufa riayetle gecen yıla nazaran 40 000 lira noksaniyle 
1 260 000 lira konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri: 
Başbakanlık, Devlet Plânlama Dairesi ve Bakanlığımızca müştereken kullanılan, telefon santraline bağlı telefonların konuşma üc
retleri, tesisat ve bakım giderleri Bakanlığımızdan ödenmektedir. Diğer taraftan -Bakanlık m e r t a teşkilâtının direkt telefonla
rının abone ve konuşma ücretleri, tesisat, bakım ve makeme giderleri de bu tertipten karşılanmaktadır. Buna rağmen tasarruf 
mülâhazasiyie ihtiyacın geçen y d olduğu gibi 250 000 lira ile karşılanması uygun görülerek bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri: 
Bakanlıkta mevcut ve yeniden satmalınacafc döşeme ve demirbaş eşya, makeme ve teçhizatın Bakanlık binası içinde ve servisler 
arasında bir yerden diğer bir yere taşınması ve yerleştirilmesi gideri lolarak geçen yıl lolduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 
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13.440 Haberleşme araçları giderleri : 
Bakanlık telsiz'cihaz ve teçhizatı ile kripto makinalarınm işletme ve bakım giderlecinin karşılanabilmesi için 3 000 lira konul
muştur. Geçen yılın aynıdır. 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık makam arabasının normal işletme ve bakım giderleri ile onarım ve genel revizyon giderlerinin .karşılanması amaciyle 
bütçe tatbikatının seyrine göre geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık m e t e 'teşkilâtı hizmet .otomobillerinin çoğu model itibariyle eskimiş ve ekonomik ömürlerini tamamlamış durumdadır
lar. Hepsi otomotik vitesli büyük Amerikan modeli olan bu arabaların sık sık arızalanmaları dolayısiyle onarma ve yakıt gider
leri yüksek olmaktadır. Bu bakımdan, 1968 yılı bütçesine konulan ödenek kâfi «ölmemiş ve 50 000 liralık aktarma istenilmiştir. 
Bu balkımdan söz konusu giderlerin karşılanabilmesi'için 1969 yılı bütçesine 30 000 lira fazlasiyle 120 000 liralık -ödenek teklif 
edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli 
Bakanlık meslekî eğitim kurs ve konferansları ile kütüphane ve depo yer ihtiyacun karşılamak üzere yeni kiralanan iki müstakil 
bahçeli binanın yıllık 42 0O0 liralık kira bedeli ile sözleşmesine göre -çeşitli masrafları için cem'an W 000 lira ödenek (konulmuş
tu r .Gecen vddan 10 000 lira fazladır. 

14.000 14.110 YANGINDAN KORUNMA GİDERLERİ : 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. İhtiyacın ancak bu miktar ile karşılanabileceği 
tahmin edilmektedir. 

14.341 3225 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3225 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderlerle ilgili olarak 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği, giderler : 
Bu tertibe de kanunda derpiş edilen iht iyadan -karşılamak üzere 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.430 Para tasıma giderleri : 
Dış kuruluşlar memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretleri ile idari avansların havale giderleri ve banka kondisyonu ücretleri 
karşılığı olmak üzere bütçe tatbikatının seyrine göre geçen yıl olduğu gibi 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Bakanlık meslek, idare ve büro memurlarının hizmet içi meslekî ve teknik eğitimlerini sağlamak üzere 1969 malî yılında geniş ölçü
de düzenlenecek kurs ve konfermslar için okutman, konferensçı ve uzman ücretleri ile diğer kurs giderlerini karşılamak üzere ge
çen yıl oldtığu gibi 50 000 liralık ödenek tahmin ve teklif olunmuştur. 
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14.520 Burs giderleri : 
Burs programlarının uygulanması şimdilik mümkün olmadığından, tertibin muhafazası bakımından 1 liralık ödenek konulmuş-
tur. 

15.000 15.811 BÜRO GİDERLERİ : 
Halen mevcut 59 büyükelçilik ve elçilik,, dört daimî delegelik ve 38 başkonsolosluk ve konsolosluktan ibaret dış temsilcilikle
rimize ilâveten 1969 malî yılı içinde, Fildişi Sahili, Kinshasa» Filipinler ve Kolombiya'da büyükelçilikler ve Zagrep, Hem* -
Kong, Dakka, Sidney, Malburn ve Karaçi'de başlkonsolulklar açılması öngörülmektedir. Açılacak temsilciliklerimizin tefrişi 
ile, Bern, Kopenhag, Lizbon, Roma ve Sofya Büyükelçiliklerimizin yerleşme ve eşya durumunun düzenlenmesi gerekli bulun
maktadır. Diğer taraftan, birçok dış temsilciliklerimizin uzun yıllardan beri ödenek yetersizliği dolayısiyle yenilenmiyen ve bu 
yüzden fersudeleşmiş mobilyalarının bir plân dairesinde peyderpey değiştirilmesi yoluna gidilecektir. Ayrıca, dış temsilcilikle
rimizin aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, demirbaş, yayın, bahçe, temizlik ve bakım giderlerine ait normal cari harcamalarda, 
birçok dış ülkelerde vukua gelen fiyat yükselmeleri sebebiyle, artışlar husule gelmektedir. Bütün bu ihtiyaçları karşüıya-
bilmek üzere bu maddeye 7 500 000 liralık ödenek konulması talebolunmaktadır. 

15.812 Ulaştırma giderleri : 
Yeni açılacak 10 temsilciliğimizin posta, tegraf, telefon ve diğer haberleşme gide deri dolay, siyle 1968 yılı bütçesine konulan 
ödenek ikâfi gelmemiş ve 100 000 liralık aktarma istenilmiştir. Geçen yıllardaki bütçe uygulamaları ve yeni açılacak temsilci
liklerimizin ihtiyaçları göz önüne alınarak 1969 yılı için 500 000 lira fazlasiyle 2 600 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Büyükelçilik ve delegeliklerimize ait 62 resmî makam taşıtının sigorta primlerini ve artan işletme, onarma ve bakım masraf
larını (karşılamak üzere geçen yun nazaran 100 000 lira fazlasiyle 650 000 lira talebohmmaktadır. 

15.814 Kira bedeli : 
101 dış temsilciliğimizin Kançı hn ya ve ikametgâh olarak halen yerleştiği 141 bina ve daireden, (41) i Devlet malı olup, 100 
bina için ödenen yıllık kira bedelleri tutarı ile Devlet malı binaların yıllık sigorta primleri, vergi ve sözleşmelerinde belirtilen 
diğer giderleri 5 750 000 liraya, baliğ- olmaktadır.!969 malî yılında açılması öngörülen diş temsilciliklerimiz için kiralanacak 
binaların kira bedellerinin karşılanabilmesi amaeiyle geçen yıl ödeneğine namıvm 650 000 lira fazlasiyle 6 500 000 lira ko
nulmuştur. 

15.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Dış kuruluşlarımızda çalıştırılan mahallî hizmetlilerin giyim - kuşam ihtiyaçlarının, misyonların temsil sıfatlarına uygun şe
kilde düzenlenebilmesi ve açılması. kararlaştırılan yeni temsilcilik hizmetlerinin ihtiyaçları da göz önünde tutularak geçen malî 
yıl ödeneği 25 000 lira artırılmış ve İm suretle 375 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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15.817 Ziyafet giderleri : 
Dıs temsilciliklerimizin Devleti tnm.il görevi içerisinde ziyafet, ağırlama ve tören gidenleri karşılığı olarak «ecen yi! bütçeli-
ne^konulmuş olan ödenek, hizmet ve temasların artmakta olması yanında yeni açılacak misyon ihtiyaçlarının da karşılanması 
gerekli bulunması itibariyle 100 000 lira artırılarak 3 100 000'lira konulmuştur. 

15.819 Diğer alım ve öder ler : 
Dış temsilciliklerimizin, Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde belirtilen esaslara göre, aidat, hediye, çelenk, ilân ve 
bağış giderleri ile diğer elçiliklerle birlik hareketi icabettiren hallerde ihtiyar edecekleri giderleri ve özellikle mahallî hayır 
cemiyetlerine sosyal yardım miktarının artması muvaeehesinde bu maddeye geçen yıla nazaran 110 000 l im fadan ile 200 000 
liralık ödenek konulması lâzımgelmişti. 

15.821 Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve giderleri : 
198 sayılı Kanunla fahrî konsolosluklarımıza verilmesi kabul edilen aidat ile haberleşme, kırtasiye giderleri ve iş hacmi geniş 
olan yerlerde sekreter ücretleri karşılığı olarak bütçe uygulamaları göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 50 000 lira noksanı üe 
konulmuştur. 

16.000 16.116 MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
Bakanlık basımevinde mevcut makinalarm onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gecen vıl olduğu gibi 15 000 
lira teklif edilmiştir. İhtiyacın bu miktarla karşılanabileceği anlaşılmaktadır. 

16.119 Diğer alım ve giderler : 
(Basımevinde çalışan hizmetlilere verilmesi gereken süt ve yoğurt bedelelri ile bütçede tertibi bulunmıyan diğer giderelrin karşılığı 
olarak 7 500 lira teklif edilmiştir. İhtiyacı ancak karşılıyabilecektir. Geçen yıla nazaran 1 500 lira fazladır. 

16.136 Malzeme alım ve giderleri : 
Bakanlık Mikrofilmi Merkezinin genişletilen arşiv ve dokümantasyon çalışmalarında ilâve makina ve teçhizat ihtiyaçlarının tamam-
lanması ve Mikrofilmi Merkezinin bakanlık hizmetlerini tam kapasite ile görebilecek hale getirilmesi için geçen yıl ödeneği aynen 
teklif edilmiştir. 

16.139 Diğer alım ve giderleri : 
•Genişletilen Mikrofilmi Merkezinin filim, hassas kâğıt, ilâç ve diğer malzeme ihtiyaçları ve çeşitli giderlerin karşılanması amaciyle 
geçen yıl olduğu gibi 25 000 l ira konulmuştur. 

16.390 ıSiyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
Uluslararası politik ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve memleketimizin tanıtılması amaciyle davet olunacak heyetlerin 
çeşitli giderleri için geçen yıla nazaran 50 000 lira noksaniyle 250 000 lira teklif ,olunmaktadır. 

16.410 Uluslararası yurtiçi toplantı giderleri : 
Memleketimizde yapılması muhtemel uluslararası toplantılar giderlerinin karşılanabilmesi için gecen yıl bütçe uygulamaları göz 
önünde tutuarak 30 000 lira fazasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. İhtiyacın 'bu miktar ile'karşılanabileceği tahmin edilmiştir. 

http://tnm.il
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16.420 Uluslararası yurtdışı toplantı giderleri : 
Yurtdışında yapılacak uluslararası toplantılarla ilgili giderler karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira konulmuştur. 

16.430 Uluslararası öğrenci ve stajiyer mübadeleleri ve töknik yardım gülerleri : 
Afrika, Asya ve Orta - Doğunun gelişme halindeki ülkeleri ile ilişkilerimin artırılması h i t a m d a n yurdumuzda teknik öğre
nim, eğitim ve staj görecek yabancı uyruklu öğrenci ve stajiyerlerin burs, öğrenim ve yolluk giderleri ile teknik işbirliği ve mal
zeme yardımı masraflan karşılığı olarak, geçen yıl ödeneğine nazaran 50 000 lira noV^ıûylc 150 00ü lira teklif edilmiştir. 

16.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komisyonlar her türlü giderleri : 
Lâhey Uluslararası Adalet Divanına Hükümetimiz adına ödenmesi gereken katılma payı ile Filistin Uzlaştırma Komisyonu Tür
kiye üyelerinin yevmiyeleri karşılı*, olarak 50 000 lira hesaplanmıştır. Bu miktar geçen v.l ödeneğine nazara* 75 000 lira nok
sandır. ' ' ' ' 

16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri : 
Dış memleketlerdeki soydaşlarımı^ ait okullar ile sosyal ve kültürel teşekküllere yapılacak yardım, bu teşekküllerde vazifelendiri
lecek öğretmen, memur ve diğer personelin masraflan, dıs memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma konusu ile 
ilgili olarak yaptırılacak her türlü yavm giderleri, tarihf ve bediî kıymeti haiz bina ve eserlerin korunması, restorasyonu ve Türk 
kültürünü koruma, yayma ve geçtirme amaciyle verilecek ilinî konferanslar, Türk sanal eserlerine ait açılacak sergiler için 
dış memleketlere Hükümetimizce' gönderileceklerin masrafları, dıs memleketierden Türk kültür yarim, konusu ile ilgili olarak mem
leketimize davet olunacak kimsemin yol ve sair zaruri giderleri,' dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dinî ye ahlâki bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarmm takviyesi gayesiyle yapılacak .klerlerle d a r d a k i Türk kültür varlığını ko
ruma ve yayma, geliştirme k o n u * ™ ibskin difrer m u f l a n karsdanmk maksadiyle' (5 100 000 lira ile, Bütçe Kanununa bağlı 
«R» cetvelindeki kayda istinaden malî vu içinde ° artırılacak ödeneğin tamamı Başbakanlık Büfesine aktarılmak, 18 900 000 li
ra da bakanlık ihtiyaçları karşı L,*, o'n^İc i W c 25 000 000 lira teklif olunmaktadır Gecen yıla nazaran 4 606 000 lira nok
sandır " * " ^ , . 

16.460 Daimî sekreterlikler giderleri : 
Balkan Paktı ve CENTO Paktı sekreterliklerinin giderleri için açılmış bulunan bu tertibe, maddenin muhafazası amaciyle 1 lira
lık 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 imzalanan Teknik Yardım Anlaşması esastan uyarınca memleketi
mize gelecek B. M. Genişletilmiş Teknik Programı uzmanlarının mahallî giderlerine katılma payı olarak 618 750 lira ve;B. M. Ge
nişletilmiş ve «Regular» Teknik Yardım uzmanlarının mahallî seyahat giderleri için 50 000 lira olmak üzere ceman 668 750 lira 
konulmuştur. 
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16.492 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi Türkiye Daimi Temsilciliğinin mahallî giderleri : 
Birleşmiş Milletler genişletilmiş teknik yardım ve özel fon projelerinin yurdumuzdaki uygulaması ile ilgili olarak, B.M. Teknik 
Yardun İdaresi Türkiye Müme ;S113i*min Türkiye içindeki mahallî giderleri karşılığı olarak ödenmek üzere, geçen yıla nazaran 
50 000 lira fazlasiyle 420 000 lira konulmuştur. 

16.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşma* giderleri : 
12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Yaratan Anlaşma» ve 
ekleri gereğince uygulamanın geliştirilmesi ve anlaşmanın öngördüğü dönemle,,, zamanında geçisin sağlanması amaciyle ya
pılacak toplantılar ve diğer giderler ile geçiş dönemine ilişkin konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma işleminin gerek. 
tirdiği harcamaları karşılamak ü.ore 300 000 lira teklif o tamaktadı r . 

16.494 ittifak ve diğer anlaşmaların ge ektirdiği giderler : 
NATO ile ilgili olır^ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Atatürk Mim Grupunun faaliyetlerinin genişletilmesi ama, 
ciyle katılma payları, sekreter ya ve büro giderleri karşılığı olarak ödenen miktarının 70 000 liraya çıkarılması teklif o t a -
maktadır. 

16.495 Kalkınma için bölgesel işbirliği giderleri : 
Türkiye, W ve Pakistan arasında, kurulan «Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği» (RCD) çerçevesinde tatbik olunacak teknik ve 
kültürel işbirliği programları il o diîjer faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar için 1 510 000 lira konulmuştur. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanın temsil giderleri ihtiyacı m karşılamak üzere bütçe uygulamaları ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 
5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri 
Yabancı Devlet, Hükümet Başkanları ile temsilci, misafir ve elçilerin her türlü f ı r l a m a ve ziyafet giderleri ile devlet ricali 
adına gönderilecek hediye bedellerini karşılamak üzere, resmî davet ve ziyaret programlarının 1969 yılında daha geniş mahiyeti 
dolayısiyle, geçen yıla nazaran 1 050 000 lira fazlasiyle 4 000 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.730 Tören giderleri : 
Millî Bayramlarımızda yapılmakta olan törenlerin giderleri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 30 000 iira konulmuştur. 
İhtiyacın bu miktar ile karşıl mabileceği anlaşılmışta. 

16.740 Yabancı konuklar köşkü genel giderleri : 
Yabancı Devlet ve Hükümet ad unlarının misafir edilmekte olduğu Yabancı Konuklar Köşkünün döşeme ve demirbaş eşya, 
aydınlatma, ısıtma, ulaştırma, su, havagazı, ve her türlü bakım giderlerinin karşılanması için gecen yıl ödeneği 300 000 lira 
aynen teklif edilmiştir. 
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16.745 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri : 
Yabancı konuklar köşkü hizmetlilerine, hizmetin mahiyet ve gereğine göre verilmekte olar giyim - kasam eşyası karşılığı ola
rak ihtiyaç nimetinde ve 500 lira fazlasiyle 6 000 lira konulmuştur. 

16.747 Yiyecek akm ve giderleri : 
Yabancı konuklar köşkünde çalıştırılan hizmetiilerin yiyecek bedelleri karşılığı olarak bütçe tatbikatının seyrine ve hizmetli 
sayısına göre geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira teklif edilmiştir. 

16.810 Merkez ve dış kuruluş bina onarımı : 
Merkez ve dış kuruluşlarımıza ai t devlet malı binalar ile kira sözleşmelerine göre onarımlarının tarafımızdan yapılması ge
reken bina ve dairelerin küçük onarım giderleri içm 600 000 liralık ödeneğe ihtiyacolduğu hesaplanmış ve bu miktar ödenek 
teklif edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Bakanlığımızda mevcut makina ve teçhizatın kullanılmadan, ileri gelen arızalarının onarım ve bakım giderleri dçin geçen yıl öde
neği ihtiyaca yeteceği anlaşıldığından bu sene ide 15 000 lira teklif edilmiştir. 

21.000 21.611 ETÜT VE PBOJE GİDERLERÎ : 
Yapımı devam etmekte bulunan dış temsilcilik binaları meslekî kontrollüğü ile yeni yapılacak dış temsilcilik binaları ile nl-
'gili projeler karşılığı olarak 1968 bütçe yılına göre 200 000 lira fazlasiyle 800 000 lira teklif edilmiştir. 

21.612 Teknik personel ücreti : 
Bakanlık merkez tesfeMtı ile dış kuruluşlar binalarının <M%, proje, inşaat, onarım, dekorasyon ve yerleşme düzeni ile ilgili ko
nularda görevli teknik bürolarda çalışan yüksek mühendis, mimar ve teknisyenlerin 14 . 5 . 1958 gün ve 4/10195 saydı Bakanlar 
Kurulu Kararına bağlı (muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştınılacak yevmiyeli personel talimatnamesi) üe ek ve 
değişiküklenindeM « a d a r a göre ödenmesi gereken ücretleri karşılığı olarak 140 000 lira ödenek teklif edilmiş olup, geçen yılm 
aynıdır, 

22.000 22.611 Yapı tesis ve büyük onarımlar : 
Dışişleri Bakanlığı ek binası yapımı ile Çankaya Yabancı Konuklar Köşkü bahçe plânlaması isleri karşılığı olarak 1968 bütde yılı-
nana göre 400 000 lira noksanı ile 500 000 lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.611 Makina teçhizat alımları ve, îbüyük onarımları : 
Bakanlık telsiz şebekesinin şehir dışında inşa ettirilen ulaştırma binasına nakli projesi ile ilgili olarak satmalmacak telsiz ve mu
habere cihazları, anten ve santraller ile makina ve teçhizat bedellerinin karşılanması maksadiyle 300 000 lira teklif Sunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran 100 000 lira fazladır. 
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23.012 Taşıt alımları : 
Bakanlığımız emrinde kullanılmakta olan taşıtlardan ekonomik ömrünü dolduranlar için 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 ncü madde
si gereğince -bir komisyon kurulmuş ve -bu komisyonun raporuna istinaden söz konusu taşıtların yenilenmesi .hususunda Başbakan-
ılık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığma müracaat edilmişti. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının 12 . 9 . 1968 tarihli 
ve 4.1.1.4.2.1-47.68-7237 sayılı yazısı ile bu konuda mutabakatını bildirmiştir. Değiştirilecek dört taşıt için 300 000 lira teklif 
edilmiştir. Bu ödenek ile aşağıda yazılı taşıtların satınalınması öngörülmektedir. 

HİZMETİN CİNSÎ TAŞITIN EVSAFI FÎATI 

Î T G e n e l Sekreter binek otosu Büiek Tenezzüh Şase 4X2 " 95 000 
2. Müsteşar otosu » » \ > 95 000 
3. Daimî hizmetler için Kaptıkaçtı 4X2 85 000 
4. Dağıtım işleri için Motosiklet (Triporteur) üc tekeri! 25 000 

23.630 Haberleşme tesisleri : 
Dış temsilcililerimkle haberleşme imkânlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bakanlık binasındaki telsiz şebekesinin inşa etti
rilen müstakil telsiz ulaştırma binasına nakli projesine ait kablo ve tefrişi, cihaz ve teçhizatın montajı, nakliye ve tesisat ' isleri 
karşılığı olarak geçen yıldan 1 715 000 lira fazlasiyllc 1 875 000 lira teklif edilmiştir. " 

32.100 Bina ve arsa satmalımlan : 
Yurt içi ve yurt dışında temsileilik binaları ihtiyacı için düzenlenen genel plâna göre NEW - YORK, CENEVRE, CİDDE ve HEL-
SİNK de satınalınması öngörülen taşınmaz mallar karşılığı olarak 1968 (bütçe yılına göre 1 100 000 lira noksanı ile 5 900 000 lira 
teklif yapılmıştır. 

32.120 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar : 
LİZBON, KABİL, SOFYA, VARŞOVA, İSLÂMABAT, YENİ-DELHİ, BERUT, CAKARTA ve BAĞDAT'da devam eden ve bağlıya
cak olan yeni inşaatlar, ROMA, V A S İ X ( 1 T O N , BERN, OTTOVA'da gerekli görülen büyük onarımlar; yeni yapı ve büyük s a r ı m 
larla ilgili proje, kontriolluk vo malzeme satınalınması için, mahallî usullere göre yapılacak harcamalar karşılığı olarak 1968 bütçe 
yılına göre 2 000 000 lira noksanı ile 11 00O 000 lira, teklif edilmiştir. 

32.910 Makina ve teçhizat alımları ve onarımları : 
Bakanlık ile dış kuruluşlar arasında mevcut telsiz muhabere işlerinin revizyonu ve hizmet ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi pro
jesi ile ilgili olarak merkez ve dıs kuruluşlar için satınalınması gereken telsiz makina, alet, teçhizat ve antenlerin kripto makineleri 
•diğer makineler, yedek parça ve" teferruatı bedelleri ile nakliye, sigorta, gümrük giderleri, onarım ve bakım masrafları karşılığı 
olarak 1 500 000 lira ödenek konulmam teklif olunmaktadır. 
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32.920 Taşıt satmalına ve deştirmeleri : 
59 Büyükelçilik ve Elçilik ile üç D. Delegeliğimize ait 62 makam taşıtından 5 yıllık ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan 5 ade
dinin yerine yenisinin satmalın ması; 1969 yılında Fildişi Sahili, Filipinler ve Kolombiya'da açılacak Büyükelçiliklerimiz için 3 
aded makam taşıtı temin edilmesi, onarım ve bakım masrafları artan 10 taşıtın, Taşıt Kanununun 3 ncü maddesine göre fiyat far
kı ödenmek suretiyle yenisi ile değiştirilmesi için 600 000 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

31.000 34.510 Yardım ve ödünç verme : 
Yurt dışında mustar durumda kalan vatandaş ve işçilerimize «E» formülündeki esaslara göre yapılabilecek yardımlar için geçen 
yılın aynı 350 OOO lira teklif olunmuştur. 

34.720 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Hükümetimizin üye bulunduğu Uluslararası çeşitli Kurum ve Derneklere mevcut anlaşmalar uyarınca 1969 malî yılında ödenmesi 
gereken katılma paylan ceman 30 776 648 lira olarak tahmin edilmektedir. Söz konusu taahhütlerin yılı içerisinde tamamen yeri
ne getirilebilmesi gerekli bulunmakla beraber bütçe imkânlarına göre geçen yıl olduğu gibi 29 800 000 liralık ödenek konulmuş
tur. İhtiyaç hâsıl olduğu takdirde, yılı içinde ek ödenek istenecektir. 

34.731 B. M. Teknik Yardım İdaresi Türkiye Daimî temsilciliğinin mahallî giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 

34.732 CENTO Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonuna Katılma Payı : 
CENTO Üyeleri arasında teknik alanda işhirliğinin geliştirilmesi -amaciyle kurulmuş olan çok taraflı teknik işbirliği ve CENTO 
Bilimsel Fonlarına Katılma Payları karşılığı olarak 300 000 lira konulması teklif olunmaktadır. Gecen yıla nazaran 8 886 lira 
noksandır. " 

34.733 Cento Çok Taraflı Teknijk Komisyonuna Katılma Payı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 

34.734 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması Sekretaryası Giderlerine Katılma Payı : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşmasına Üyeliğimiz dolayısiyle sekretarya giderlerine ödenmesi gereken katılma pay
ları ile ilgili bu maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

34.735 İttifak Anlaşmalarının gerektirdiği hertürlü giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 

34.736 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği giderleri : 
Türkiye, Iran ve Pakistan arasında kurulan «Kalkınm'a İçin Bölgesel İşbirliği» (RCD) Teşkilâtı Sekreteryası ve BCD Bölgesel 
Kültür Enstitüsü bütçelerine katılma payları olarak ceman 798 000 lira konulması teklif olunmaktadır. Geçen yıla nazaran 
118 087 lira fazladır. " 
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35.000 35.636 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : 
168 sayılı Kanım gereğince Türk namdan yabancı uyruklu ve Türkiye'de bulunan emekli 330 öğretmene yapılacak sosyal yardım 
için ceman 1 900 000 lira teklif edilmekterir. 

35.710 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yardım : 
Bakanlık memur ve müstahdemlerinin öğle yemeği giderlerine yapılan yardım karşıhğı olmak üzere 100 000 lira teklif olunmak
tadır. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
özellikle malî yıl sonunda gerekli ,masraf belgelerinin istihkak sahiplerince zamanında tevdi edilememesi ve binnetice tahakkuk ve 
mahsuba bağlanamaması sebebiyle yılı içerisinde ödenemiyen borçların karşılanabilmesi için 800 000 lira teklif olunmaktadır. 



- 650 -

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Maliye Bakanlığı 1969 malî yılı bütçesinin cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında teklif olunan ödenekler hakkımda gerekli 
izahat aşağıda tölüm ve maddeler sırasiyle arz edilmiştir. 
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11.000 ÖDENEKLER : 
11.440 Bakan ödeneği : 

23 ve 66 sayılı kanunlar gereğince ayda 1 000 lira olarak Bakana verilen ödenektir. 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kamın ve tadille r.iyie alınma bulunan fiili kadrolarda, üst derece
ler ve % 35 zam tutarlarının tümü 136 777 000 liraya baliğ olmaktadır. Gecen yıla ımzaran hâsıl olan fark kadrolara alınmaları 
lüzumlu ve zaruri görülen bir kısım kanuni kadroların (L) cetvelinden çıkarılinasmdan ileri gelmektedir. 

12.111 Maliye Okulu memurları aylıkları : 
Maliye Okulu Müdürlüğü kuruluşunda mevcut idareci ve öğretmen kadrolarının tutarı % 35 zamla birlikte 325 000 liradır ve 
geçen yılm aynıdır. 

12.112 Darphane ve Danışma Matbaası Müdürlüğü aylıkları : 
Bakanlığımız merkez teşkilâtına dâhil Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünde mevcut fiili kadroların tutarı % 35 zamla 
birlikte 920 999 lira olup' geçen yılın aynıdır. 

12.113 Yurt dışı kuruluşlar aylıkları : 
Yur td ış ı kuruluşumuzda mevcut müşavir,'delege ve memur kadrolarının tutarı 808 600 liradır. Mezkûr teşkilât memurları
nın merkez aylıklarına 212 saydı Kamın gereğince hazırlanan emsal cetveli erindeki misiller üzerinden dış ımaaşı verilmek
te olduğundan bunlarla birlikte 6 121 000 liraya baliğ olmakta ve geçen yılm aynı bulunmaktadn-. 

12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tatbiki dolayısiyle şimdiden tesbiti mümkün bulunmıyan harcamalar! karşılamak üze
re Bakanlık bütçesine ödenek konulma* uygun görülmüştür. Bu ödeneğin gem'l bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertip
lere aktarılması ve keza katma b ü t ç e m i mevcut veya" yeniden açılacak tertiplerinin ödenek ve (B) cetvellerine gelir kay-
dolunması Maliye Bakanlığınca yapılacaktır. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Genel idarede çalıştırılan hizmetlilerin (D) cetveline dâhil kadrolarının tutan 26 8f>0 000 Imul.r. Gecen yıla nazaran görülen 
fazlalık, yıldan "yıla artan is İneminm gerektirdm işlemlerin sonucu olarak bir kısını memur, daktilo, odacı, kaloriferci ve 
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teknik elemanlara duyulan ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden ilâve kadro alınması ve yıllarca terfi edemiyen hizmetli
lerin terfilerinin sağlanmasından ileri gelmektedir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince verilecek avanslar ka r ş ı l ı d ı r . 

12.212 Maliye Okulu hizmetliler ücreti : 
Maldve okulu hizmetli kadrolarının bir yıllık karşılığı olup aradaki fark hizmetlilerin terfiinde* ileri gelmektedir. 

12.213 Darphane ve Danışma Matbaası hizmetliler ücreti : 
Darphane ve Damga Matbaasında mevcut hizmetlilerin bir yıllık ücretleri toplamı 445 500 liradır ve gecen yılın avmdır. 

12.214 Yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
Yurt dışı kuruluşumuzda mevcut hizmetlilerin bir yıllık ücretleri tutarı ile emsal .Farkları kart l ığıdır ve gecen yılın aynıdır. 

12.231 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez ve illerde çalıştırılan greic:, hizmetliler kadroları karşılığı olarak 1 271 000 lira teklif edilmiştir. Fazlalık, yeniden alın
ması düşünülen bir ' kısım geıçici hizmetli kadrolarının karşılanmasını temin içindir. 

12.232 Maliye Okulu geçici hizmetlileri ücreti : 
Okulda mevcut (E) cetveline dâhil öğretmen ve doktor kadroları karşılığıdır. 

12.241 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği ücretler : 
Halen mevcut sözleşmeli avukatların ücretleri karşılığı olup geçen yılın aynıdır. 

12.271 Teknik personel ücreti : 
Bakanağımızda konjonktür ve previzyon, araştırma, malî arşiv hizmet içd eğitim ve program bütçe üzerinde çalışmalar yapıl
makta ve 1969 yılında bu çalışmaların hızlandmlması plânlanmış bulunmaktadır. Bu konuların önemine binaen* bu işlerde 1969 
yılında yevmiyeli teknik * personel çalıştırılması zaruri görüldüğünden yeniden'açılan maddeye gerekli ödenek konulmuş
tur. 

12.280 işçi ücretleri : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalıştırılan ikilerin talimatnameleri gereğince tahakkuk edecek yevmiyeleri k a k l ı ğ ı ola
rak 3 400 000 lira teklif edilmiştir. Görülen fazlalık, bu müessesede çalışan işçilerle yapılan toplu sözleşme dolayısiyle tanı-
nan haklardan doğmaktadır. 

12.310 Çocuk zammı : , 
Merkez ve illerde bu zamma müstehak çocuk adedine göre hesaplanmış olup 3 350 000 lira ödenek yetenli görülmüştür. 

12.320 Doğum yardamı : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek kifayet ettiğinden bu yılda 400 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.330 Ölüm yardımı : 
Geçmiş yıllar sarfiyatına göre ödenek yetişmektedir. Bu sebeple geçen yılın ayın ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi gideri : 
Yeni tedavi yönetmeliği gereğince daire ve Hükümet tabiplerinin verecekleri reçete bedeli gözlük camı,, işitme cihazı gibi ih
tiyaç bedelleri de ödenmektedir Esasen k i f a y e t e bulunan mezkûr ödeneğin bir miktar artırılması zorunda kalınmış ve 
1 650 000 lira ödeneğin kifayet edeceği göz önüne alınarak bu miktar teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Yakacak zammı verilmesi 'gereven il ve ilçelerdeki kuruluşumuz memurlarının adedine göre hesaplanarak 100 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler kaşılığıdır. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları ke ısnek ve prim karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işçilerin ve bu kanuna tabi tutulan diğer lnzmeliilerm istihkaklarından kesilen primle
rin işveren hissesini teşkil eden karşılı ki ariyle tamamı işveren tarafından öden «nedi gereken işkazası ve meslek hastalıkları ana
lık Sigortası primleri karşılığıdır. 

12.411 Makina servisi fazla çalışma ücreti : 
Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için çalışma saatleri dışında çalıştırılan personele verilecek fazla mesai ücreti 

• .olarak teklif edilmiştir. 
12.412 Yugoslavya, Romanya, Suriye ve diğer devletlerde devletleştirilen Türk malları karşılığı verilecek tazminatın dağıtılmasiyle gö

revli komisyonun fazla çalışma ücretleriyle sair giderleri : 
Bakanlar Kurulunun 6/874 sayılı karariyle kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde çalışmakta olan komisyonun fazla çalışma 
ücreti karşılığıdır. 

12.413 Malî kanunların yayınlanması malî mevzuatın incelenmesi ve derlenmesinde ve diğer mesai dışı çalışmalarda çalışacakların faz
la çalışma ücretleri : 
Yürürlükte bulunan malî kanunların ve malî mevzuatın incelenmesi, yayınlanması, derlenmesi işleriyle sair işlerde mesai dışı ça
lıştırılacak memurların fazla çalışma ücretleri karşılığı olarak ödenek konulmaktadır. 

12.414 Darphane ve Damga Matbaası memur ve hizmetlilerine yapılacak ödemeler : 
6797 sayılı Kanun gereğince Darphane ve Damga Matbaasında çalışan personele yapılacak ilâve ödemeler karşüığıdır. 

12.415 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
657 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince Devlet Memurları Kanununun intibak ve uygulama komisyonunun özlük 
haklarının karşılanması için konulmuştur. 
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~ÜLm Malî Müşavere Komisyonunun huzur ücreti : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince teşekkül eden ve ayda en çok 4 defa toplanması gereken Malî 
Müşavere Komisyonu başkan ve üyeleriyle raportörün huzur ücretleri karşılığıdır. 

12.422 Diğer komisyonlar huzur ücreti 
Bu maddeye konulan ödenekten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayrimuvazzaf üyeleriyle, zirai kazançlar 
merkez komisyonu üyelerinin huzur ücretlerini karşılamakta iken 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 485 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle değiştrilen 92 nci maddesi mucibince ortalama kâr hadleri komisyon üyeleriyle vergi kanunları gereğince kurulan 
komisyonların memur üyelerine do komisyondaki mesaileri dolayısiyle ücret verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Âmme ala
caklarının tahsili usulü hakkındaki kanun gereğince kurulan satış komisyonlariyle artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında 
bulunacak gayrimuvazzaf üyelerin huzur ücretleri de bu ödenekten karşılanacaktır. 1968 yılı bütçesine konulan 1 100 000 lira 
»ödenek ihtiyaca kâfi olmadığından illerin normal ihtiyaçları tamamen karşılanamamıştır. Bu itibarla 1969 yılı B ü t ç e c e 1 500 000 
lira ödenek konması uygun görülmüştür. * ' ' 

12.470 Yenileme ücreti : 
'Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer büyük il ve ilçelerde muhtelif kanunlar ve anlaşmalarla Hazineye intikal eden taşınmaz malla
rın Arap harfi eski tapu ve milî em]âk kayıtlan ve belgeleri üzerinden belirtilmesi ve tesbitiyle kayıtlarının yenilenmesi için 
dışarıdan çalıştırılacaklara ödenecek ücret* ve yevmiyeler karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 

12.520 Kasa tazminatı' : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenen kasa tazminatı karşılığı olup bütçeye bağlı (R) formülündeki esaslar dai
resinde ödenmektedir. Buna göre yapılan hesap neticesi ödenek konulmuştur. 

12.560 930 sayılı Kanunun 22 nci madleşinin gerektirdiği tazminatlar : 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 930 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge reğ i* , mezkûr bonoları muhafaza, dağıtım, istihkak 
sahiplerine tevdi işlemleriyle a ™ . ™ Maliye memurlarına verilecek, ikramiye karşılığıdır. 

12.610 Yabancı dil ikramiyeleri : 
Yabancı dil imtihanlarını kazanacak memurlara verilecek ikramiye karşılığıdır. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7244 sayılı kanunlar gereğince ayda 350 liradan müsteşara verilecek ödenek karşılığıdır. 

12.730 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek : 
6995 -sayılı Kanun gereğince Vergiler Temyiz Komisyonu ve Muvazzaf İtiraz Komisyonu başkan, üye ve raportörlerine verile
cek aylık ödenek karşılığıdır. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Sürekli görev yolluğunun nakil ve tahvilleri çok zaruri ahvalde yapılması, talî memurlar arasında da katî zaruret olmadıkça na-
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kil ve tahvil yapılmaması ve âzami tasarrufa riayet olunarak harcanması göz önünde tutulmaktadır, ödenek ihtiyaca göre tes-
bit olunmuş ve ona göre teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
'Bütçe lâyihası ve bütçe kanununun bastırılmasına gidecek memurlarla gider kanunları tatbikini yatırım ve taahhüt işlerini ve 
yeni tertip plânın tatbikatından doğacak aksaklıkların mahallen tesbit ve izah etmek ve bundan başka tâyinleri bakanlığımıza 
ait katma bütçeli idareler muhasebe personel ve muamelelerini incelemek kontrol ve denetlemek ve vukubulacak anlaşmazlıkların 
mahallinde halletmek üzere bu yerlere gönderilecek genel müdür, müşavir ve yardımcılarının yollukları, devletin tasarrufun
da bulunan araziye şahıslar tarafından vâki tecavüz ve müdahalelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile tescilleri ya-
pılmıyan taşınmaz malların belirtilmesi için tapulama komisyonları nezdinde bulunacak memurların ve bakanlığın diğer hizmet 
gruplarını ilgilendiren geçici görevli memurların yolluklarına ait bulunan bu maddeye yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylıklarının % .'î0 unu geçmemek üzere verilmesi gere
ken tazminat karşılığıdır. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Mevcut maliye müfettişlerinin teftiş görevlerinin gerektirdiği yolluk ve yevmiyelerine ait bulunmaktadır. Yapılan hesaba göre 
ihtiyaca yeter ödenek konulmuştur. 

12.822 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu : 
Mevcut hesap uzmanlarının bu yıl içinde yapacakları görevleri dolayısiyle tahakkuk edecek yevmiye ve yolluklarına ait bulun
maktadır. Yapılan hesaba göre yeter ödenek konulmuştur. 

12.823 Bankalar yeminli murakıpları geçici görev yolluğu : 
Mevcut yeminli murakıpların yevmiye ve yollukları karşılığıdır. Yapılan hesaba göre gereken ödenek konulmuştur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Bakanlık kuruluşnnda mevcut kontrolörlerin bu yü içinde yapacakları kontrol görevleri dolayısiyle tahakkuk edecek yevmiye 
ve yol giderleri karşılığı olarak yapılan hesaba göre yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.825 Defterdarlar, malmüdürleri, millî emlâk müdürleri ve kontrol memurları devir ve teftiş yolluğu : 
67 defterdar, 571 malmüdürü, 11 kontrol memurunun 1 yıl içinde yapmakla mükellef oldukları devir ve teftişler dolayısiyle ta-
hakkuk edecek yevmiye ve yollukları karşılığıdır. 

12.826 Gelir müdürleri ve gelir kontrol memurları devir ve teftiş yolluğu : 
Mevcut gelir müdürleri ile vergi kontrol memurlarının tahakkuk edecek yevmiye ve yollukları karşılığıdır. 



- 6 5 5 -

Bolüm Madde 

12.827 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişler yolluğu : 
4353 sayılı Kanunun değişik 2, 3 ve 4 ncü maddeleri .gereğince hukuk müşavirleri merkez mulakemat müşavir avukat ve avu
katlarla vilâyet ve bölge muhake m at müdürleri ve vilâyet avukatlarının yapmakla mükellef oldukları teftiş dolayısiyle alacakları 
yolluk ve yevmiye karşılığı ödenek konulmuştur. 

12.828 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş yolluğu : 
Bucak ve köylerdeki mükelleflerin yoklama ve kontrollerini yapmak üzere bu mahallere gönderilecek memurların yolluk ve 
yevmiyeleri karşılığı olarak yeteri kadar- ödenek konulmuştur. 

12.833 Araştırma, inceleme geçici görev yolluğu 
Araştırma ve inceleme için yurt içinde görev alacakla™ gider ve yolluklarının karşılanması için maddeye (lüzum halinde ödenek 
aktarılmasını teminen) 1 lira (konulmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Maliye Okulunda açılan ve iki yıl devam eden memur- kurslarına geleceklerin yolluklariylc kurs yevmiyeleri karşılığı olup ye
teri kadar ödenek konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Memleket içinde tedavileri sağlanmak üzere kaplıca şehirlerine ve sair sıhhat müesseselerine .gönderilecek memurların yolluk
ları karşılığıdır ve yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.842 Diğer yolluklar : 
Darphane ve Damjga Matbaasından mülhakata pul ve kıymetli kâğıt ileten heyetlerin yol giderlerine aidolup 30 000 lira öde
nek konulmuştur. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Sürekli görevle ' ym* dışı kuruluşlarımıza, »gönderilen ve yurt dışında Merkeze alınacak memur la r ımın ve ailelerinin yolluk 
ve yevmiyeleri karşılığı olarak ödenek (konulmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların yolluk ve yevmiyelerinin karşılığı bulunan 
bu maddeye yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

12.881 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1969 yılnula inceleme ve konsolosluk teftişleri için yurt drsınn gönderilmeleri kararlaştırılmış bulu
nan Maliye müfettişlerinin yol giderleri ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.862 Hesap numaraları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1969 ydnula'meslekî incelemlerde bulunmak tore ymi; dışıım gönderilecek hesap uzmanlarının 
yol ..nderleriyle yevmiyeleri k a ^ l ı ğ u l v . 
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12.863 Bankalar yeminli murakıpları y u r t d m geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1969 yılında meslelkî incelemede bulunmak üzere yabancı memleketlere .gönderilmesi kararlaştırılan 
Yeminli Murakıplar yolluğu ikadılığıdır. 

12.864 Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hazine muameleleri, " kambiyo murakabe sistemi, para banka ve ticaret ve gelir ve sair konularda meslekî incelemede bulunmak 
üzere yurt dışına gönderilmesi kararlaştırılan Hazine ve Kambiyo ve gelir ve diğer daireler kontrolörlerinin yolluk ve yevmiye
leri karşılığıdır. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) fıkrası gereğince bilgi, (gıör,gü ve ihtisaslarını artırmak ve ayrıca teknik yardımdan 
faydalanmak suretiyle yurt dışımı .gönderilecek •memurların yolluk ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.872 Yurt dışı kongre, konferans yolluğu : 
Malı ve "iktisadi konularda B a k a c ı m ı z ı ilgilendiren kongre, konferanslara iştirak edeceklerin yolluklardır. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Yurt dışında malî ve iktisadi mevzularda araştırma ve incelemede bulunmaya memur edilenlerin gider 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 fıkrasında aynen (Birliklerde ilk duruşma 
oturumu, ödenek bulunmaması gî'ü sebepler yüzünden acılamıyor veyahut gayrimenkul üzerindeki keşif ve tatbikat gibi işlemler 
mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş olduğu halde aynı'sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk eden yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri yer
meleri ve mûtat aracı da sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde 
yapılabilirler) denilmektedir. 
Maddede 6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf yapıldığına göre hâkim ve diğer görevlilere ödenecek yevmiyelerin karşılığı olarak bu 
maddeye 50 000 liralık ödenek teklif edilmektedir. 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERî : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Bakanlık daireleriyle iller teşkilâtımızın ve ezcümle yeni vergi kanunları tatbikatı dolayısiyle kurulacak mÂMakil vergi dairele
riyle Muvazzaf itiraz komisyonları ihtiyaçları karşılığıdır. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlık daireleriyle iller teşkilâtımızın ve yeni vergi kanunları tatbikatı dolayısiyle kurulacak müstakil vergi daireleriyle, Mu
vazzaf itiraz komisyonlarının günden güne artan ihtiyaçları karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 
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13.131 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuzun tamire muhtaç demirbaş eşya onarma ve iller teşkilâtımızın artan ihtiyaçları karşılıyıdır. 

13.132 Vergi daireleri döşeme v e demirbaş alım ve giderleri : 
Yeni vergi kanunlarının tatbikatı dolavısiyle il ve ilçelerde yeniden açılacak vergi daireleri ve Muvazzaf İtiraz komisyonlarının yazı 
ve hesap makinakrı, dolap, ma,a ve "sair ihtiyaçlarının temini için ödenek konulmaktadır. 

13.133 Yeni kurulacak vergi daireleri teşkilâtı için yapılan proje ile ilgili alım ve giderler : 
Gelirler T e ş k i l â t ı n yeniden düzenlenmesi konusunda yapılacak çalışmaların gaye ve hedefleri çalışmalarda takibedilecek usul ve 
metotlarla ilgili projelerin gerektirdiği giderlerin finansmanı için alınacak tedbirlerle alâkalı olarak ve bu yıl içinde lüzum görü
lenlerin tahakkuk ettirilebilmesi için maddeye 2 000 000 lira ödenek konulması lüzumlu görülmektedir. 

13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
Başbakanlık Devlet Matbaasının 1.3.1968 tarihinden itibaren Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü haline 
getirilmiş bulunduğu cihetle şimdiye kadar merkez ve taşra teşkilâtına bedelsiz olarak gönderilen düsturların bundan böyle bedeli 
mukabilinde temin edilebileceği cihetle 1969 ödeneğinin 380 000 liraya çıkarılması zaruri bulunmaktadır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binalarla hükümet konaklarının ısıtılması için yakacak alım ve giderleri karşılığıdır. Artış hükü
met konaklarında çalışan diğer bakanlıklar teşkilâtına ait giderlerin de bu maddeden temin edileceğinden ileri gelmektedir. ' 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin elbise, palto ve iş elbisesi ve ayakkabı ihtiyaçlarım karşılarsak üzere yapılan maliyet hesaplarına göre ödenek konul
muştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Su, temizlik, bahçe taşıma giderleri dışında kalan ve evvelce öteberi tertibinden karşılanan diğer bilûmum giderler içindir. 

13.210 Su giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın her nevi su giderleri için ödenek konulmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri ': 
Merkez ve iller maliye teşkilâtına ait binaların temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması içindir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
•Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılmasına sarf olunacak gaz, elektrik ve saire bedellerinin karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri: 
Bu ödenekle Hükümet konaklan park ve bahçelerini bakım ve düzenlenmesi yapılmaktadır, ödenek geçen yılın aynıdır. 
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13:290 Diğer yönet im giderler i : 
ılîilineıı adresler inde bulunmıyau vergi mükelleflerine g a i t e l e r vasıfa.siyle üfinen tebligat yapı lmakla ve Bakanlığın diğer ilan 
bedelleri de ],u t e r t ip len k a r ş ı l a n m a k t a d m lîifi0 y:lı i U bu maddeye 1 200 000 liralık ödenek konulmuştur . 

13.410 Posta, Telgraf gider ler i : 
Esasen ycüşmiyen bu ödeneğin ııHınlımısı, vergi mükelleflerine ] ) 0 s t a ile yapılan teb l igaün ve mürase lâ tm ve koli ücret lerinin 
a r tmas ından ileri gelmektedir . 

13.420 Telefon gider ler i : 
Yeni vergi daireler inin kurulması , il ve ilçelerde otomatik tHefonların tesisi ve malsandıklar ına yeniden al ınacak telefon ihti
yacı ile Bakanlığın diğer ih t iyaçlar ın ın karşılanma»» lehidir. 

13.430 Taş ıma gider ler i : 
Merkez ve illerde yapılacak taş ıma işleri için 200 0U0 lira. yeterli görülerek bu miktar ödenek konulmakladı r . Art ış önümüz
deki yılda bir kısmı dairelerin başka binalara nakli dolayisiyle yapı lacak harcamalar karşı l ığıdır . 

13.510 Bakanl ık taş ı t ı işletme ve onarma giderler i : 
a l a k a m arakasının bir yıl i ç i n > i ş l e t i l giderleriyle ona r ı . , giderleri karşı l ıdır . . 

13.520 Diğer taş ı t la r ızizbm, ^ unar::na gider ler i : 
(Bakanlık hizmetler inde ve Ank.sra, İs tanbul , İzmir def terdar l ık lar ında mevcut taş ı t lar ın bir yıllık işjetme ve onarım giderleri 
karşı l ığı o larak bilhesap ödenek konulmuştur . 

13.610 Ki ra bedeli : 
Merkez ve i l lerde k i ra lanmış bulunan Maliye daireleriyle v emden kuru lacak bölge vergi dairelerine ait b inalar ın ve İm yıl 
'Bakanlık ffl,;rte teşki lât ı için kiralanması düşünülen yem bimmm kira bedelleri karşı l ığı olarak 3 500 000 lira konulmuştur . 

14.000 JTİ7JM-MT ( U n m i G R İ : 
14.111 Hükümıeh l o n a k l a r ı n ı n vr.r. :-r dan ko runma ve s igorta giderler i : 

Devlet binalar ında hazarda ve seferde yanamdan korunmaları ve sabotaja karşı emniyeiderinin temini için a l ınacak araç ve 
gm-oe ve saire bedelleri karşd ığ ıd ı r . 

14.112 Hüküme t konakla r ı dış ında ka lan Maliye Daireler inin yang ından ko runma ve sigorta gider ler i ; 
iTIükümet konaklar ının dışında kirada veya başka »»malarda bulunan Baakanhğ imr , teşkilât ına ab dairelerin yukar ıda 14. i J i nci 
maddede yazılı giderleri karşı l ığı olarak ödenek konulmuştur . 

14.120 Gelirler Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n i l le r teşk i lâ t ında imha edilecek evrak ve vesaikin hcr tü r lü g ider le r i : 
be l i r l e r Genel Müdür lmHuum iller teşki lâ t ında senelerdenberi b i r ikmekte bu lunan ve muhafazasına, lüzum kalmıyau evrak ve 
vesaikin imha edilmesi i ş len i r le tüzüğü gereğince, ha rcanmak üzere 500 000 lira ödenek konumus tu r . 

http://da.ireleriy.le
http://enid.cn
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14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
iSafiyatm seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.342 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun gerektirdiği giderlere karşılıktır. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektiği giderler : 
7126 saydı Sivil Savunma Kanununun gerektirldiği giderlere karşılıktır. 

14.410 Beyiye aidatı: 
Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Sarfiyatm 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 v, (muvakkat istisnalar, dısmda kalanlardan alman 
Tîina ve Arazi vergileri karşılığıdır. 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Arazi ve Bina Vergisi drumla kalan nvim ve harçlar karşılığı olarak ödenek teklif edilmiştir. 

14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun £46 ncı maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine ödenecek ücret : 
Zirai kazançlar ekbu ve s a v . , ovanlarım!,, kullanılması gereken ve sair tad, kâğıtların düzenlenmesi ve vergi dairelerine tes
limi ile görevlendirilen muhtar ve ihtiya,- -kurulu üyelerine Vemi Ikul Kanunumu 24-i n , madklesine istinaden verikeek ücret 
karşılığıdır. 

14.4G0 Değer biçme giderleri: 
Vergi ve'satış" kornişonlarında görevlendirileceklerle mahcuz ve taşınmaz mallarda kıymet takdir edeeeklere Devlet malların.., 
mahallinden veya kayıtlar. ürerinden tetkik ve tasnifleri işlmdnde ve Hazineye b a l l a n m ı ş ve bağışlanacak ziynet esyalarivle Ha-
•zinede mevcut "kıymetli ayniyatm 'değerlendirilmesinde çalıştınlacaklara verilecek değerlendirme ücretlerine sarf olunmak üzere 
yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

14.470 Düşünülmiyen giderler : 
VTulbasebei Umumiye Kanununun :iS ve Öî) ncu maddelerine istinaden harcanan bu ödenek geçon yılın aynıdır. 

14.480 ihtiyat ödeneği : 
Bütçe Kanununa bağlı (F) eetvekude yazıh gecen yıl borçları ile ımahkcme ilamivle ödenmesi gereken borçlar için lüzum görül
düğü taktirde ilgili\maddelere aktarmak üzere 'açılmış bulunan bu maddeye her *yıl olduğu gibi 400 000 lira konulmuştur. 
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14.491 Değerli kâğıtlar giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek Darphane ve Damga Matbaasında bastırılmakta olan kıymetli kâğıtların ilk maldde ve baskı gider
lerini karşılamak üzere göçen yılın aynı ödenek konulmuştur. 

14.492 Taşınır ve taşınmaz malların genel giderleri : 
Devlet binaları ile memur konutlarının genel giderleri karşılığı olarak gerekli ödenek konulmuştur. 

14.493 Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler 
Bina, ve arazi tahririnin gerektirdiği bir .kısım hazırlık masraflan karşılığı olarak Ödenek konulmuştur. 

14.494 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek ödemeler karşılığı : 
Ödeneğin clesidinde yazılı kanunlar goreğince nakküilon kimselerin tasarrufunda bulunan ve "sahipleri tarafından tasfiye edilme-
diğinden Hükümetçe satılan İ s ınmaz malların satış bcldeleri 1944 yılı Arazi Vergisine matrah olan kıymetlerin 4 katı arasındaki 
farklara ait Ibuluumaktadır. Sartiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.495 Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve sair giderleri : 
Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satışına ait yapılan harcamalar kargılığıdır. 

14.496 Diğer giderler : 
Bu madde yukarıda belirtilen giderler dışında kalan ihtiyaçların karşılanması için açılmıştır. 

14.510 Kurs giderleri : 
Gelir Vergisi mükelleflerinin tereddütlerini izale etmek defter tutum usullerini öğrenmek maksadiyle il ve ilçelerde hesap uzman
ları tarafından idare edilmek üzere acılan kurslarla bakanlığın lüzum göreceği diğer kurs ve seminerler giderleri karşılığı 
olarak gereken ödenek konulmuştur. " 

14.520 Burs giderleri : 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde Bakanlık hesabına öğrenim yapan öğrencilere verilecek burslar karşılığıdır. Harb Okulundan çıka
rılan öğrencilerin bursları karşılığı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer alacaktır. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Malî vesika ve eserlerin araştırması, toplanması ve tasnifi için yapılacak giderler karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleketlere gönderilecek memurların yollukları dışında kalan maaslariyle staj ödenekleri 
arasındaki farklar ve diğer öğrenim giderleri karşılığı olarak 30 bin lira konulmuştur. 

14.560 Hizmet içi eğitim giderleri : 
1969 yılında hizmet içi eğitim konusunda gerekli ciddî çalışmalar yapılması malî plânlama komitesinde kararlaştırılmış ve bu 
konuda gerekli hazırlığa başlanmıştır. Bu husustaki proje tamamlanmak üzere bulunmaktadır. Bu itibarla yeniden açüan mad
deye gerekli ödenek konulmuştur. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Maliye Okulu giderleri : 

15.251 Büro giderleri : 
15.252 Ulaştırma giderleri: 
15.255 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.259 Diğer alım ve giderleri : 

Maliye Meslek Okulunda öğrenim yapacak öğrencilerin bütçe harcamaları cetvelinde yazılı çeşitli giderleriyle yiyecek, giyecek 
ve okul malzemesi gibi a l ımlar ım karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 
DTŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 
Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri : 

15.841 Büro giderleri : 
15.843 Ulaştırma giderleri : 
15.844 Kira bedeli ve sigorta : 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımızın idare giderlerini karşılamak üzere çeşitleri yanda yazılı maddelerde gösterilen hizmet ve 
alımlar için 697 500 lira konulmuştur. 

15.845 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
15.846 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
15.847 Ağırlama giderleri : 
15.849 Diğer alım ve giderleri : 

Yabancı memleketlerdeki teşki1âtımızın idare giderlerini karşılamak üzere çeşitleri yanda yazılı maddelerde gösterilen hizmet ve 
alımlar için 697 500 lira konulmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
işevleri ve işyerleri giderleri : 
Darphane ve Damga Matbaası 

16.111 Büro giderleri : 
16.113 Taşıt isletme ve. onarma giderleri : 
16.115 Giyim -"Kuşam alım ve giderleri : 



- 6 6 2 -
BSUftm Bbdde 

m î Î 6 Malzeme alım ve giderleri : 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderleri : 

(Darphane ve Damga Matbaasının işçi ücretleriyle İşçi Sigortalarına ödenecek pirimler dışında kalan idare, ilk madde, yiyecek 
alım ve giderleriyle işletme giderleri için müfredatı yandaki maddelerin bütçe kısmında gösterilmiş bulunan giderlerin karşı
lanması için gerekli ödenek konulmuştur. 

16.410 Uluslararası Yurt içi toplantıları giderleri : 
16.411 Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yapılacak toplantıların gerektirdiği her çeşit alım ve giderleri : 

Türkiye konsorsiyum çalışmalar dolayısiylc 1969 yılı tahminlerinin tetkik ve tesbiti için gerek konsorsiyum idaresiyle gerekse 
konsorsiyum âzası memleketlerle yapılacak temas ve müzakerelerin gerektirdiği her türlü masrafları karşılamak üzere her mad
deye 100 zer bin liradan 200 000 lira ödenek konulmuştur. 

16.710 Bakanlık temsil giderleri : 
Bakanlık makamınca verilecek kokteyl ve ziyafetlerle sair temsili giderler karşılığıdır. 

16.720 Milletlerarası İktisadi İşbirliği teşkilâtı ağırlama giderleri : 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği teşkilâtının yurt içindeki ağırlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere 25 000 lira konulmuştur. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye ait bulunan Hükümet konaklariyle diğer resmî daire ve bakanlık binalarının ve yeni gelir teşkilâtı dolayı-
siyle vergi dairelerinin modern bir şekilde çalışabilmelerini teminen yapılacak onarım içindir. Bu yıl 'için 12 milyon lira konul
muştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Muhasebe makinalarmın yedek parçaları ihtiyacının karşılanması için gerekli her çeşit giderleri karşılığı olarak konulmuştur. 

16.841 Damga Matbaası ve Darphane için : 
Miadını doldurmuş ve sürekli faaliyet dolayısiyle her yıl biraz daha eskiyen ve arızalanan makinalarm bakım giderleri karşılığı 
olarak konulmuştur. 

16.842 Muhasebe makinalarmın her türlü bakım giderleri : 
Muhasebe makinalarmın devamlı bakını giderlerini karşılamak üzere yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

22.000 YAPI, TESİS ve BÜYÜK ONARIM GÎDİŞLERİ : 
Yatırım harcamaları : 
Hizmetler sektörü : 

22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacaktır.) 
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İnşası programlanan Hükümet konakları ile diğer resmî binaların inşa bedelleri olarak Plânlama Dairesince kabul olunan 
15 000 000 lira konulmuşta». 
I - Sermaye teşkili : 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
Sermayelerine mahsuben İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ödemeler : 

31.113 Turizm kesimine girenlere : 
31.114 Ticaret ve Sanayi kesimine girenlere : 
31.115 Ulaştırma kesimine girenlere : 
31.116 Diğer hizmet kesimine girenlere : 

Nominal sermayesini tamamlamamış bulunan ve 1969 yılında programlanan yatırımları için finansman ihtiyacı olarak T. C. Tu
rizm Bankası A. O. ile kömür işletmeleri, süt endüstrisi kurumlarına, T. Petrolleri A. O. na, Türk Havayollarına ödenmek üzere 
teklif olunmuştur. 

31.120 Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına : 
3202 ve 629 saydı Kanunun değişik 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince sermayesi 1,5 milyar liraya çıkarılan bankaya, serma
yesine mahsuben ödenek konulmuştur. 

31.130 ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına : 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak ödenmekte olup geçen yılın aynıdır. 

31.140 Sermayesine mahsuben Türkiye Halk Bankası Anonim Ortaklığına : 
699 sayılı Kanunla sermayesi 3,00 milyon liraya kadar artırılmış bulunan Halk Bankasına Hazinenin 150 milyon lira sermaye 
ile katılması gerektiğinden ona göre ödenek konulmuştur. 

31.150 Sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. : 
T. C. Emlâk Kredi Bankasının finansman ihtiyacının tamamlanması için sermayeme mahsuben konulmuştur. 

31.210 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna : 
Yüksek öğrenim ve yurtlar kurumuna 351 sayılı Kanuna istinaden yardım yapmaktad ı r . 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Yeniden inşa edilecek Hükümet konakları maliye binaları arsa bedelleri ile satınalmacak sair lüzumlu taşınmaz mallar ve 6183 
sayılı âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğince tefevvüzler ve izalei siiyu dâvaları neticesi vapılan satışla
ra Hazinece iştirak neticesi alınacak malların bedelleri karşılığıdır. 
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II - Transferler : 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 

iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yardımlar : 
33.111 Ulaştırma kesimine girenlere : 

Hükümet kararları gereğince işletme açığı veren yatırımcı teşekküllerden D. D. ve Denizcilik Bankasının işletme açıklarının ka
patılması için ödenek konulmuştur. 

33.112 Ticaret ve Sanayi kesimine girenlere : 
Kanun ve Hükümet kararları gereğince zararları Hazinece karşılanması gereken İktisadi Devlet Teşekküllerinden Et Balık, Ma-
kina ve Kimya Endüstrisi kurumları ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığının zararları karşılığıdır. 

33.113 Diğer hizmet kesimine girenlere : 
Borçlanma gücünü yitirmiş belediyelerin programlanan yatırımlarını gerçekleştirmek amaciyle iller Bankasına yapılacak yar
dım karşılığıdır. 

33.129 499 sayılı Kanunun yüklendiği her çeşit malî külfetleri karşılamak üzere (bu ödeneği yeteri kadar arttırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.') 
Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açılma* ve ödünç para verilmesi hakkındaki 499 sayılı Kanunun 3 ve 
4 ncü maddelerine göre verilecek faizleri karşılamak üzere bu kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasına müsteniden 1969 yılı bütçe
sine gerekli ödenek konulmuştur. 
KAMU TEŞEKKÜLLERİ ¬ 
iktisadi transferler 

33.211 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından doğan zararlar olup T. 0. Ziraat Bankasına : 
Bakanlar Kurulunca 1962 - 1967 yıllarında alınan muhtelif kararlar ile fiyat istikrarım sağlamak amaciyle, Fiskobirlik, Tariş, 
Antibirlik, Çukobirlik ve Marmara Zeytin Tarım ve Satış Kooperatiflerin Birliğince müstahsıldan satmalımın tarım ürünlerinin des
tekleme zararları olarak T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler. 

33.212 Tekel destekleme alımları için T. C. Ziraat Bankasına : 
Tekel Genel Müdürlüğünün müstahsüdan satmalacağı çay ve tütün ürünleri bedeli finansmanında kullanılmak üzere Ziraat Baa-
kasına yapılacak ödemeler. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI : 

34.111 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Ege, İstanbul Teknik ve Hacettepe üniversiteleri, Beden Terbiyesi, Karayolları, Su 
ilâ isleri, Orman, Devlet Hava Meydanları işletmesi ve Petrol Dairesi Genel müdürlükleri ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-

34.124 dürlüğüne : 
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Katma bütçe ile idare edilmekte bulunan bu teşekküllerin bütçelerinde yer alan ve kendi gelirleri ile karşılanamamış bulunan bir 
kısım hizmetleri için Hazineden yardım yapılmakta olup bu harcamalar ait gerekli izahat kendi bütçelerinde bulunmaktadır 

34.230 Türk Standartlar Enstitüsüne yardım (Lâboratuvar yatırımlarına harcanmak üzere) 
Türk Standartlar Enstitüsü hizmetlerinin bakı labi lmesi için ödenek konulmuştur. 

34.250 Millî Prodüktivite Merkezine : 
17.4.1966 tarih ve 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince ödenek konulmuştur. 
ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 

34.310 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda yazılı hükümler göz önünde tutularak ödenek konulmuştur. 

34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri gereğince özel idare hissesi ayrılmıştır. 

34.330 482 sayılı Kanunun 851 sayılı Kanunla değiştirilen 15 nci madde gereğince köy içme sulan ve köy yollan finansmanında kullanıl-
mak üzere iller Bankasına yapılacak ödemeler": 
482 sayılı Kanunun değişik 15 nni maddesi gereğince yapılacak ödemeler ve karşılık olarak açılan bu maddeye köy içme suları ye 
köy yollarının finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasına yapılacak ödemeler için 12 milyon lira ödenek konulmuştur. 
BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemelr karşılığıdır. 

34.420 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler karşılığıdır. 

34.440 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçlan için) : 
34.460 İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları için) : 

Madde le r i muhafazası için 1 er "lira ödenek konulmuştur. 
İKRAZ VE AVANSLAR' : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ikraz : 

34.553 Ulaştırma kesimine" girenlere : 
İktisadi Devlet Teşekkülü olan D.B. Nakliyatı A.Ş. ne yatırımlar ve işletme açıkları için ödenek konulmaktadır. 
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 yürütülmesinin sağlanması 
amaciyle açılmış bulunan bu fon için 1 500 000 lira ödenek konulmuştur, 
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34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince açılan sigorta fonuna : 
Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesk edilecek sigorta fonu karşılığı olarak gecen yıhı, aynı ödenek konulmuştur. 

34.650 197 sayıh Kanunun 17 nci maddesi gereğince acılan müşterek trafik fonuna : 
197 saydı Kanunun 17 nci maddesi ^ reğ inceVı lmış bulunan bu fona geçer, yılın aynı olarak ödenek konulmuştur 
GELİŞME VE TEŞVİK FONLARİ :' 

34.681 Sınai gelişme ve teşvik fonlarına : 
34.682 Madencilik gelişme ve teşvik fonlarına : 
34.683 Tarımsal gelişme ve teşvik fonlarına : 
34.684 İhracatı geliştirme ve teşvik fonlarına : 
34.685 Turizmi geliştirme ve teşvik fonlarına : 

Kalkınma Plânının u l u l a n m a s ı esaslarına dair Kanun g e r e n c e 1968 prot-ramı ile (ttclişme ve teşvik) fonları kurulmuş bulun
makta ve mezkûr fona 1969 ma'î v,lı için tesbit olunan 600 milyon lira ödenek konulmuştur. 

34.686 Sermaye piyasası destekleme fonları : 
Sermaye piyasasını desteklemek üzere gerekli ödenek konulmuştur. 
.KAKMA TEŞEBBÜSLERE KATILMA PAYLARI : 

34.691 İmalât sanayii sektöründeki teşebbüslere katılma paylan : 
34.692 Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma payları : 

Kalkınma Plânmm uygulanması esaslarına dair Kanun gereğince 1968 programı ile (Gelişme ve teşvik) fonları kurulmuş bulun
makta ve mezkûr fona 1969 malî yılı için tesbit olunan 130 milyon lira ödenek konulmuştur. 

34.693 T. C. Merkez Bankası nardinde açılacak «Selektif Kredi Fonu» : 
Selektif kredi uygulaması sonucu'veren kuruluşlar üzerinde kalan normal faizle düşük faiz farkının tamamı ile nihai riskin 
k a r ş ı l ı d ı r . 

34.694 Tanmsektörüne : 
Tarım sektörün-e yapılacak ödemeler kadılığıdır. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.710 Uluslararası Para Fonuna iştirak .hissemiz olarak verilmiş bulunan avansın mahsubuna : 
Milletlerarası Para Fonuna' iş t i rak hissemizin karşılığı olarak gerekli ödlenek konulmuştur. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz uluslararası teşkilâtlardan İkisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OEÜO) ^enel büfesine ve Nükleer Enerji 
Ajansı .masraflarına EUROÖBEMİE Şirketine bu teşkilât nezdindeki hususi hesabımıza ve ffene1 tarife ve ticaret anlatması 
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G-ATT'a iştirak hissesi olarak ödörnekliğimiz gerekten katılma paylan karşılığıdır. 
35J0O0 SOSYAL ^TRANSFERLER : 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 
35.210 % 1 ek karşılıkları: 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nci .maddeye göre bağlanacak vazife malûllüğü 
aylıkları ile 66 ncı mad'denin (Ç) fıkrasına tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerden dul ve yetimlerine bağlana
cak aylıkları karşılamak üzere genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının % 1 ini Emekli Sandığına ek sermaye olarak ödenme
sini teminen 1969*yılı Bütçesi için 43 500 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35.220 89 ncu madde gereğince öderecek emekli ikramiyeleri : 
Hizmet müddetleri 25 - 30 y,lı doldurmuş, bulunanlara cUen-mesi gereken ikramiyeler için 1968 yılı Mitçesi ile alman 70 milyon 
lira tahsisatın 1 . 9 . 1968 tarihine kadar 45 650 milyon lirası verile 'emrine bağlanmış olup bakiye tahsisatın da sene nihayetine 
kadar gelmesi mlcllhuz faturaları k a r ı y a c a ğ ı anlaşılmıştır. 1969 yılma intikal edecek fatura hulunmaldığından mezkûr sene 
'bütçesi içinde 70 milyon lira tahsisat teklif olunmuştur 

35.230 Yönetim ^derleri Hazine payı : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci .mailesi gereğince yönetim giderlerinden Hazine payı olarak Sandığa ödenecek olan ve 1969 yılı Büt
çesine konulması ieafcden para miktarı T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden sorulmuş ve alınan 5.8.1968 tarih ve 8-14/7363 
sayılı yazıda bu tertipten istenilen para miktarının 30 475 500,50 liradan ibaret olacağının tahmin edildiği bildirildiğinden 1969 
yılı bütçesi için 3 002 233 lira fazlasiyle 30 475 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35,240 65 nci martde gereğince yapılacak ödemeler : 
Harb malûllerinin eksilen vücut o lan lar ın ın son usullere göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılması ve tamir edil-
auesi, yenilerinin taktınılmış ve yurt dışında yaptırılacak tedavi karşılığı olmak fecre 1968 yılı Bütçesi ile alınan 25 000 lira 
1 9 .1968 tarihine kadar verile omrine bağlanmış bulunmaktadır. Sene sonuna kadar gelecek ve 1969 yılma intikal eldecek olan 
faturalar da nazara abn.-ırak mezkûr sene bütçesi'için 15 000 lira fazlasiylc 40 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

35.250 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhurbaşkanı aylıkları vazifeden mütevellit ve harhte malûl kalan erlere bağlanan aylık ve harlı malûllüğü zamları 
ile, sulbay ve askerî ımemurlardan harfte «nfılûl kalanlara Sandıkça verilecek hart, mfdûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklarla eş ve kızlardan evlenenlere bir 'defaya .mahsus olmak üzere verilecek 2 senelik evlen
me ikramiyelerinin nazan itibara alınması suretiyle 1968 senesi Bütçesine konulan 12 500 000 liradan 1 9 1968 tarihine kadar 
8 900 000 lirası verile emrine bağlanmış ve bakiye" tahsisatında sene nihayetine kaçlar gelmesi melhuz faturaları k a r ı y a c a ğ ı göz 
önünde t ıkı larak 1969 vıh büfesi için 12 500 000 lira tahsisat teklif olunmuştu:-. 
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35.200 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapüacak ödemeler : 
a) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarikte orduda bulunan muvazzaf ve gidildi subaylarla askerî memurlardan emekli, 
adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmetlerine eklenecek müddetleri her ay için o tarihte kese
neğe esas olan aylıkları t u t a m ı n % 10 nu, 
b) Keza bu kanunun yü rü r lük girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlardan 6/12 nci meslek derecesinde olanların ve hu4 mes
lekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, adî malûllük veya vazife .malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müd
detlerine eklenecek müddetlerinin 15 nci maddenin s«on fıkrası esasına göre aylıkları tutarının % 10 nu. 
e) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı 
Kanuna tabi vazifelere geçenlerin, Bina ve Arazi Vergisi memurlarının, harbokulu öğrencilerinin ve diğer okul öğrencilerinin hiz
met müddetleri için geçici 19 ııcu maddeye göre hesaplanarak Hazinece Sandığa (ilenecek paralar; 
ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vazifelerde bulunanlardan hizmetleri 15 yıldan az olduğu halde tazmi
nat almış olanların bu hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar, 
»d) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (harb, esaret, Millî Mücadele, mıntıka zamları) gübi itibari müddet zamları karşılıkları 
•olarak hesaplanacak aylık ve üc-Het tutarlarının % 15 şi, 
e) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifeden istifade ve sair gibi sebeplerle ayrılmış olup da 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe 
'girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri için 
geçici 19 ncu nıatdde gereğince sandığa ödenecek paralar, 
f) % 5434 «ayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte B. M. Meclisi Reisliğinde, B a ş k a n l ı k t a veya Bakanlıkta bulunanlara geçici 
60 ve 61 nci maddeler gerekince Sandıkça bağlanacak emekli aylıkları olarak Emekli Sandığına yapılacak ödamel,er için 1969 yılı 
bütçesine konulmak üzere 200 000 lira noksaniyle 300 OO0 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35.270 42 sayılı Kanım gengines y o c a c a k ödemeler : 
42 sayılı Kanunla bağlanan" ve .bağlanacak olan emekli, âdi ve vazife malûllükleri aylıkları arasında tahassül edecek fark Sarıldık
tan sorulmuş ve alınan 5 . 8 1 1 968 tarih ve 8 - 14/7363 sayılı yazıda 42 sayılı Kanuna müsteniden bağlanan mezkûr aylıklarla 
5434 sayılı Kanuna sfire ballanması gereken aylıklar arasındaki farkın 60 500 000 lira olacağı bildirildiğinden 1969 yılı bütçesi 
için 4 milyon fazlamvle R0 500 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BENZERİ ÖDEMELER : 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri : 
1 . 3 . 1968 tarihinden "1 . 9 . 1968 tarihine kadar yaprlan tediyeye nazaran, 1969 yılında ödenmesi gereken aylıklar ile sene içeri
sinde 662 sayılı Kanunla yapdacak yeni tahsisler ve toptan ödemelerde nazara alınarak yapdan hesapta ber ne kadar bu bölüme ko
nulacak 295 milyon liranm kâfi geleceği anlaşılmakta ise de; 
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548.!. sayılı Kamınım geçici 20 nai maddesi gereğineo i:\7J y:h bütçesi için ! ^ 3 yılı bütçesi i l , alman .T25 850 000 liradan daha az 
ödenek komdamıyaeaüaudan, a^zkû;- sone bidcesi ü:m W 350 000 ii,., tahskrat teklif olunmuştu,. 

35.320 Vatani hizmet a r k l a r ı : 
Millî Mücadeleye iştirak eden ve !,u sebeple kendilerine İstiklâl Madalvaa verihaiş bulunan Türk vatandaşlarına, 1005 sayılı Ka
nunla, 1 . :i . 1908 taril.Iru.lon itibaren hayatta bulundukları sürece vatimi hizmet tertibinden 800 lira aylık bağlanması işlemleri
ne do.va.Li edilmeli" olun ! ! « , '338 tarihine kadar 11 bin kişinin ayrn^ tali , ' , e,,ihni., bulu.u o.ktadu, 
Evrakı müsb it elerinin noksan bu anman, hasebiyle tahsis işlemleri yapılmamış olanlarla ' maaş tahsis talebiyle yeniden yapılacak 
müracaatlar da naza a , : an a mezkûr Kanun »ere^inro aylık babana , , , : <;imaı m adedam: 2u bin civarında olacaka tahmin 
edildiğinden ayda Îİ10 bra i u s a b ^ e ».() bu, maaş sahibinin bir ydbk aybklan tutarmm 72 milyon liradan ibaret bulunacağı ve ili
şik (O) cetvelindeki hesaba nazdan muhtelif kanunlarla bu tertipten daha ewel bağhuıan ve .om kammMHa ballanacak maaş
lar için de 2 milyon lira kâfi geceğ inden 1İK1) yılı bütçesi için 15 milyon fazlasiylo 51 milyon lira tahsisat teklif- olunmuştur / 

35.330 Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arasi bedeüi : 
Askerî malûlünün terfime dair olan 55i. saydı Kanun 51ÎJ4 sayılı T. O. kmmkb Sandık Kanununun l:i:î n,ü maddesinde 1 . 1 . li)50 
tarihinden itibaren vürürlükten kald.rihrus k;ede : ,,omi , , - , , ; kanun v^i r lüUto bumumğu sırada 200 er lir.iık araziye n.üstohak 
oldukları resmî sem'tlcıine karet edikimi haMe henüz bu haklarım ahmıyan 5 ve f, n e derecedeu malûl erlerle yd içinde yapılacak 
tahsislerden arazi bedeline müstehak olacaklar da nazara, almarak 19G0 yılı bütçesi için 15 bin liı,ı tahsisat toklif olunmuştur 

35.820 Maliye Mezkur ve MüstaMsmleri Tutum ve Muavenet Bandığına (Maliye' memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılma!: üzere) : 
Bakanlık memur ve hizmetlderim1 verilmekte bulunan öğle yemekleri karadul olarak yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

28.821 Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi gereeince partilere yapılacak Devlet y a r t o : 
Siyasi Partiler Kanununun 71 ncü maddesi gere^ineo "partilere vapılacak Devlet yardımı karşılıyıdır. 

35X22 Dernek, birlik, kurulu?, kurum ve benzeri teşekküllere yardımlar" (bu tertipteki ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan ile ilgili 
Bakan tarafından müştereken yapüır.) : ' 
Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlarla sandık ve benzeri teşekküllere il«lli Hakan ve Başbakan tarafından tesbit olunacak yar
dımlar karşılığıdır. 

file://i:/7J
http://taril.Iru.lon
http://do.va.Li
http://lwild.irib.nis
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36İÖÖÖ BORÇ ÖDEMELER : 
İÇ DEVLET BARÇLARI : 

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 : 

•DIŞ DEVLET BORÇLAR] 
36.210 Konsolide dış borçlar faizi : 
36.220 Konsolide dış borçlar itfası : 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri : 

2 214 784 622 liradan ibaret bulunan konsolide iç boalarla. 938 083 503 lira olarak teklif olunan konsolide dış borçların ödeme
leri, itfa toplamlarmdaki taksitlerine göre tertiplenmiştir; Bunlar hakmdaki dökûmanb izahat umumi gerekçede etraflıca 
verilmiş bulunmaktadır. 

36.300 GEÇEN YlLLAAR BORÇLARI 
Tahakkuk etmiş ve edecek ge,,,niş yıllar borçları karşüğıdır. 

36.400 İLÂMA BAĞLI BORÇLAR (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir). 
Bu maddeden yapılacak ödemeler için katî miktarı,, tâyini mümkün olmadığından o 000 000 lira ödenek konulmuştur. 
GERİVERİLEOEK İBRALAR : 

36.610 Geriverilecek paralar : 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kanun gereğince geriverilecek paralar : 

Her iki madde harcamaları her yıl değişmekte olduğundan yapılan talimini hesaplara göre ödenek konulmuştur. 
36.810 FAİZ ACYO VE PARA FARKLARI : 

1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 21 . 4 . 1965 gün ve 583 sayılı Kanunla değiştirilen 34.000 ncü maddesinin 2 nci fık
rası gereğince adı geçen Bankaca açdacak kısa vadeli avans hesabının faiz ve giderleri ile Bütçe kanunları gereğince Ban
ka ve ortakların Hazineye yatıracakları paralar mukabilinde verilmekte olan plasman bonolarının faizi ve Merkez Bankası 
Kanununun 3492 sayılı Kanunla, değiştirilen 38 nci maddesine istinaden verilecek faiz ve giderler, ceza evleri inşaatı için ge
lecek yılara geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz akdine dair 273 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak açılacak 
kredinin sendik % 8 Laizi ve Hazine altınları mukabili Merkez Bankasından alman avansın bir vıllık faiz ve gider- vergisi 
karşılığını teşkil eden bu maddeye 118 317 148 lira teklif edilmiştir'. 
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DIĞER mmç. ÖDEMELERI 

36.911 3242, 5254 sayılı Kanunlar gereğince tohumluk işleri için Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
3242, 5254 sayılı Kanunlar g e r e n c e Ziraat Bankası ile ç i fe lere dağıtılan t a v l a t bedellerinden vade tarihlerinden itibaren iki 
yd zarfında tahsil edilemiyen senetler mal sandıklarma devredilmekte ve .muhtevaları bu maddeye konulan tahsisattan mezkûr 
Bankaya ödenmektedir. Ancak Banlka ile yapılan hesaplar tamamlanmamış olduğundan yıh irinde ödenek temin olunmak fere 
Maddeye 1 lira konulmuştur. 

36.912 6/1495 sayılı Bakanlar Kumlu kararı ve ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
6/1495 sayıh Bakanlar Kumlu karan ve ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankası ile muhta* duruma düsnüfe vatandaşlara tevizi 
edilmiş bulunan yemeklik Imğdav bedellerinden vâdesi içerisinde Bankava ödenmiyen!ere ait borç senetleri mal sandıklarına dev
redilmekte, bu senetler muhtev'iyatı bu maddeye konulan ödenekten T.* O. Ziraat Bankasına tediye edilmektedir. Ekli yazı örneği 
gereğince 1969 yılı Bütçesine 10 000 001 lira ödenek konulması uygun görülmüş tür. 

36.920 Kıbrıs'a yapılan 500 bin Sterlinlik yardım için Türkiye İş Bankasına ödenecek faiz ve kredilerle ilgili gider karşılıkları : 
Türkiye îs Bankası tarafından 6 . 5 . 1959 tarih ve 288 sayılı iktisadi koordinasyon heyeti karan ile T. C\ Merkez (Bankasına öde-
oıen Türk Paralarının reeskont faizi üzerinden, hesaplanan faiz ve -giderlerle ilıgili* diğer giderler karşılığı olaralk 1 564 764 lira 
tekliflolunmuştur. 

36.921 Kıbrıs'taki Türk Çiftçileri için (Türk Kooperatifi Merkez Bankasına) açtırılan Zirai Kredinin faiz ve giderleri olarak T. C. Zi
raat Bankasına 
Kıbrıs'taki Türk çiftçilerine yapılan yardımın faiz ve giderleri karşılığıdır. 

36.930 1513,2248,2208,2701,2354 ve 3523 sayılı Kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen 
borçlar : 
Bu borçlarm nakden ödenmesi hakkında Bütçe kanunlarına hüküm konulmaktadır. Bunların miktarı malûm (olmayıp tahakkuk 
ettikçe ödenmektedir. 

36.940 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Son yıllarda TKİ, THY, TDÇÎ ve D. II. Deniz Nakliyatı gibi bâzı müesseselerinExport - İmport Bank, AİD ve T r a n s a t l a n t i k 
Co dan Hazine kefaleti ile temin ettikleri kredilerden 1966, 1967 ve 1968 yıllarında vadeleri hulul eden borçlarını nakit darlığı 
sebebiyle i m a n ı n d a ödemeyip Hazine imkânları ile karşılanması talebinde bulunmaktadır. Bu gibi hallerde muhtemel tediye
leri zamanında tam olarak karşılamak üzere, 2,618 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde acddandığı gibi yapılacak ödemenin yılı 
içerisinde aktarma yapılmak veva karşılığının gelir temin edilmek şartiyle ilâve ödenek temini suretiyle ifa edilmesini bu şekilde 
tediyesinin mümkün olmaması hal ic inde ise gelecek yıl bütçesinin borç ödemeleri .kısmında açılacak* bir fasla ödenek fcoamak 
suretiyle karşılanacağın™ hüküm altına almmasiyle birinci şıkta ifade edilen hususların pnogramh devrede tatbikinin mim-
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kiin .olmaması sebebiyle ikinci sjk olan gelecek yıl bütçesine ödenek konulması şeklinin tatbiki gerektiğinden bu kredilerin tedi
yelerini kanlayabi lmek için 1960 bütçesine 20 milyon liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

36.950 6746 ve 7010 sayılı Kanunlar gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
1 - 6740 sayıh Kanun gereğin,» : Madde 18 
Aydın, (Balıkesir, Bilecik, Edime, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâ e t ler inde i 1)55 - .1956 yılında tabiî âfetlerden ,a-
rar görenlere yapılan yardım, 
2 — 7010 saydı Kanunun 16 ne, maddesi gereğince : 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer s e m t i a m d a n zarar .görenlere yapılacak yardım
lar, alarak mezkûr bankanın 9 . 8 . 1968 tarih ve 152183 - 2 - C sayılı yazısı üzerine ödenek konulmuştur. 
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Batalığımız 1969 yılı Bütçe teklifine dâhil hizmetlerin tertipler itibariyle dağılımını gösterir çizelge ve 'gerekçe sunulmuştur. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm ödemeğim çeşidi 

11.000 ödenekler 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim güderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşiüfi giderler 

(A/ l ) Cari harcama 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis ve büyük o n ™ 
23.000 Makina, teçhizat ve -taşıt 

lonarımları 

(A/2) Yatırım harcama 

l a r toplamı 

giderleri 
alımları ve 

lar ı toplamı 

1967 yılında bilfiil 
ödenen 

Lira 

1968 yılı bütçe 
rakamı 

Lira 

12 000 12 000 
1 910 529 122 1 960 799 645 

10 038 762 12 163 448 
40 258 516 68 270 384 
238 995 199 236 773 455 
14 297 928 62 989 556 

2 214 131 527 2 341 008 488 

(A/2) Yatırım harcamaları 

176 2 000 000 
391 380 189 515 195 000 

55 273 271 91 557 000 

448 172 856 608 752 000 

1969 yılı te;klifi 
Lira 

12 000 
1 992 160 346 

11 906 515 
93 106 521 
288 272 353 
75 177 300 

2 460 635 035 

3 278 000 
460 426 000 

103 090 000 

566 794 000 

1968 yılma göre 
Fazlası Noksanı 
Lira Lira 

31 387 200 
74 317 

34 671 374 
51 648 898 
12 203 749 

129 985 538 

2 778 000 
120 398 000 

17 503 000 

140 679 000 

26 499 
331 250 

9 835 237 
150 000 
16 005 

10 358 991 

1 500 000 
175 167 000 

5 970 000 

182 637 000 
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ÖDENEKLER : 
11.440 Bakan ödeneği : 

24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanım gereğince ayda J 000 lira hesabiyle bir yıllık bakan ödeneği karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 
Personel giderleri : 

12.110 - 12.111 Aylıklar : 
12.112 - 12.113 
12.150 - 12.151 

Bakanlığımız 1969 yılı bütçesinin personel giderleri bölümünün aylıklar kesimine dâhil kanuni kadrolar adedi 174 519 olup, 
171 536 fiilî kadro ve 2 983 adedi de (L) cetveline alınmış bulunmaktadır. 
Aylıklar karşılığı olarak 1 391 084 505 lira teklif edilmiştir. 

12.211 - 12.212 ücretler : 
12.213 - 12.214 

Halen mevcut (D) cetveline dâhil 17 521 aded fiilî kadroya ilâveten 1969 yılında Atatürk üniversitesi ile Karadeniz Teknik 
Üniversitesi orta ve yüksek dereceli okullarla genel idareye dâhil daireler için 2 035 hizmetli kadrosunun ilâvesine zaruret 
vardır. 

12.231 - 12.232 Geçici hizmetliler ücreti : 
1968 yılında Bakanlar Kurulunun 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 sayılı Kararı ile alman kadrolarda çalıştırılan geçici hizmetli
lerin görevleri 1969 yılında da devam edeceğinden geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
1968 yılında Bakanlar Kurulunun 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 sayılı Kararı ile alman kadrolarda istihdam edilen yabancı uz
manlarla yardımcılarının mukavelesi 1969 yılında da devam etmesi zaruri görülmektedir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
İzmir'de açılmış bulunan Tekstil Teknik Okulu için Federal Almanya Oumhuriyeti ile Hükümetimiz arasındaki Teknik işbirliği 
•Anlaşması ^ gereğince getirilmiş bulunan iki uzmana ilâveten yeniden gelecek iki uzmanın anlaşmanın 4 ncü maddesine müste
niden yapılacak harcamalar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ve mütahassıs eleman ücreti : 
Topkapı Sarayı arşivinin tadat müzelerimizde toplanmış olan şer'i mahkeme ciltlerinin tetkik ve değerlendirilmesi için 
çalışan mütahassıs 'elemanlar ile Kandilli Rasathanesi teknik personelinin ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.280 İşçi ücretleri : 
•Anıt - Kabir, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile teknik öğretim okullarında çalıştırılan ve toplu 
sözleşmeler gereğince ve taban ücreti rayicine uyularak işçilere verilecek ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve illerde görevli öğretmen ve memurlara 4598 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini değiştiren 5049 sayılı Kanun gere
ğince verilecek çocuk zammı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunu tadil eden 5504 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara doğum yardımı olarak verile
cek 200 lira üzerinden ve geçen yıllar fiilî harcamalarına göre hesaplanarak teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Memur olmıyan karısı ölen memura ve ölen memurun sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname verme
miş ise ailesine 4598 sayÜ! Kanun gereğince bir veya iki aylık tutarında verilecek ölüm yardımı karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri :• 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesine göre verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönetmelik 
gereğince Hükümet ve daire tabiplerinin verecekleri reçete bedeli olarak geçen yıllarda bütçeye konulan ödenek ihtiyaca kâfi 
gelmediğinden yılı içerisinde aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 
Bakanlığımız teşkilâtımn genişlemesine paralel olarak öğretmen ve memur adedi de artmış bulunmaktadır. Yukarda belirtilen 
sebepler dolaynsiyle tahakkuk edecek tedavi ve cenaze giderlerinin düyuna kalmadan ödenmesi amaeiyle bu yıl 8 750 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı 
4178 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, rakımı 1 500 ve daha yukarı bulunan yerlerde görevli öğretmen ve memurlara 
verilecek yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
1969 yılı fiilî maaş ve ücret kadrolarının kesenek karşılığı olarak % 6,5 hesabiyle teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, yatılı bölge okulları ve Eski 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı anıtlarda çalıştırılan işçiler için .Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek sigorta, 
prim, kesenek karşılıkları olarak teklif edilmiştir. 
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12.411 Fazla çalışma ücreti : 
Bakanlığımızca yayınlanmakta olan Türk ve İslâm ansiklopedileri ile klâsikleri ve çeşitli eserlerin yayınlanmasından önce ha
zırlık devresinde çalıştırılan ve halen Teadül Kanununun hükümlerine bağlı işlerde görevli ve öteden beri kendilerine belirli 
iş saatleri dışında münferiden çalışmalarında faydalanılan muhtelif ilim dallarına mensup elemanlarla bu arada hazırlık işle
rinde işin kompetanı haline gelen şahıslardan 1969 malî yılında da faydalanılacaktır. 
Ayrıca, yatılı okullara imtihanla alman öğrencilerin imtihan kâğıdını inceliyen öğretmenlere mesai saati dışında ifa edecekleri 
mesai ücretleri ile vatandaşlarımızın okur - yazar hale getirilmesi ve onlara medenî yaşayışlarımızın gerektirdiği temel bilgi ve 
alışkanlıkların kazandırılması maksadiylc her yıl Türkiye çapında halk dershaneleri açılmakta ve buralarda mesai saatleri dı
şında okul müdürleri ve öğretmenleri çalıştırılmaktadır. 
Halk dershaneleri her yıl dörder ay süre ile faaliyette bulunmaktadır. Öğre menlere ayda 100 ve okul müdürlerine de ayda 
30 lira mesai ücreti verilecektir. Müzelerimiz turist bakımından normal mesaiden sonra saat 19 a kadar açık bulundurulmakta 
ve tatbik edilen bu usulün devranımda Hazineye büyük fayda sağlanmaktadır. Yukarda belirtilen hizmetleri mesai saati dışın
da ifa edenlere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince Bakanlar Kurulundan alınacak karara müsteniden verilecek 
fazla mesai ücreti karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.412 İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri fazla çalışma ücreti : 
867 sayılı Kanun gereğince gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıla
rına ve diğer personele ek ücret verilmesi gerekmektedir. Halen mevcut beş akademinin »rece öğretiminde görev alanlara ödene
cek ek ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.413 Teknik okullar fazla çalışma ücreti : 
Gece öğretimi yapan Teknik Okullar öğretim üye ve yardımcılariyle idareci, memur ve hizmetlilere 989 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
5805 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda huzur hakkı alan üyeler ku
ruldan ayrılmış olduğundan maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fakülte yönetim kurullarının kararma göre öğretim üyelerinin vere
cekleri konferans ücretleri ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi noksanlığı sebebiyle bir kısım açık derslerin 
kapatılabilmesi 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 müteşekkil uzmanlar heyetine verile
cek ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.441 Orta dereceli ve yüksek okuUarın ders ve asistanları ücreti : 
1968 - 1969 öğretim yılında ortaokul, lise, kolej, imam - hatip okulları ile ilköğretmen ve yüksek öğretmen okullarında kanuni 
ders saatleri dışında ilâve ders okutan öğretmenler ile öğrenci artışına paralel olarak çoğalan sınıf sayısı ve yeniden hizmete 
giren okullarda kadromuzdaki boşlukları dolduran ücretli öğretmenlere 439 sayılı Kanun gereğince verilecek ders ücreti ile 
asistan tazminatları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin ders, egzersiz, şeflik ve asistanları ücreti: 
Her dereceli meslekî ve teknik okullarda ilâve ders okutan öğretmenler ile mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin ve atelye 
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 Konseryatuarları ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde ücretle ders okutan öğretmenlere verilecek 
ders ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.444 Askerlik ders ücreti : 
Lise ve dengi okullarımızda millî güvenlik bilgisi dersi okutan öğretmenlerin ilâve ders ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.445 Halk eğitimi kursları ders ' ücreti : 
1969 yılı çalışma programına göre, teşkilâta yeni , giren halk eğitimi başkan ve merkez müdürlerinin ve gezici halk eğitimcileri
nin oryantasyonu, halk eğitimi örgütümde çalışanlara yani metot ve teknik araçların tanıtılmasının, kooperatifçilik esaslarının 
öğretilmesi, gezici kurs öğretmenleri ile köy el sanatları usta, öğreticilerine "köy hayatı ile ilgili teknik bilgilerin verilmesi, 
yıllık plân gereğince yeniden ele alınacak bölgelerde görevli her türlü kamu personelinin il seviyesinden köy seviyesine ka
dar toplum kalkınması metotları bakımından yetiştirilmesi amaciyle 1969 yılı içinde halk eğitimi ve toplum kalkınması kurs
ları açılacaktır. 

- A y r ı c a 1969 yılında yetişkinlere okuma - yazma öğretmek amaciyle 240 000 vatandaşın okuma - yazma kurslarına tabi tutul
ması amaciyle açılacak kurslarda görev alanlara 439 sayılı Kanun gereğince verilecek ders ücreti karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

12.446 Kanunları gereğince açılacak kurs ve sınıflarda çalıştırılacaklara verilecek ders ücreti : 
Meslekî ve Teknik Öğretimle Eğitim Birimi Müdürlüğü ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce açılacak kurslarda görev ala
cak öğretmenler ile kanunları gereğince açılacak kurs ve sınıflarda çalıştırılacaklara verilecek ders ücreti olarak teklif edil
miştir. 

12.450 İnceleme ücreti : 
Bakanlığımızca yayınlanmakta olan klâsik eserlerle serbest basıma bırakılan okul ders kitaplarının baskıdan önce belirli iş 
saatleri dışında müsvettelerini inceliyenlere verilecek ücretler ile 117 sayılı Çocukları Muzur Neşriyattan Koruma Kanunu ge-
ğince Bakanlığımızca incelettirilen çeşitli kitap ve dergilerin inceleme işlerinde çaptır ı lanlara 3656 sayılı Kamımın 22 nci mad
desi gereğince ödenecek ücretler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.511 4644 ve 222 sayılı Kanunlar gereğince verilen ek görev tazminatı : 
Ek görev fiilî kadroları 1969 yılında kullanılacağından geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

12.512 Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ek görev tazminatı : 
Karadeniz Teknik ve Atatürk Üniversitesinde mevcut idareci kadrosu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi muhasebe müdür ve yardımcıları vaziyetinde olan memurlara yardım
cı kadrosu olmıyan yerlerde yardımcılık görevini fiilen yapan muhasebe servisi sofine veva memuruna ödenecek kasa tazmi
natı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.591 İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kuruluşuna dair 7334 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince kabul edilen akademi 
tazminatlarının 1969 yılında da verilmesi zaruri bulunduğundan geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.592 Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları tazminatı ile 224 sayılı Kanun gereğin-
ce verilecek tazminatlar : 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerine kanunları gereğince verilecek profesör, doçent ve 
asistanlık tazminatı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki devrede yapılan lisan imtihanına girip 
kazananlara verilecek para mükâfatı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
Teşkilât Kanunu gereğince iki müsteşara 5027 sayılı Kanunla ayda 350 şer liradan bir yıllık temsil ödeneği karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.731 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilkokul öğretmenleri ödeneği : 
İlkokul öğretmenlerine 443 sayılı Kanun gereğince verilecek eğitim ödeneği karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.732 535 sayılı Kanun gereğince Atatürk Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin mahrumiyet ödeneği: 
535 ve 781 savdı kanunlar gereğince Atatürk Üniversitesi ve Karaldeniz Teknik Üniversitesinde görevlendirilen profesör, doçent, 
öğretim görevlileri ile uzman ve asistanlara bu görevlerini fiilen yaptıkları sürece, her türlü istihkaklarından ayrı olarak, verile
cek mahrumiyet ödeneği karşılun olaralk teklif edilmiştir. 

12.733 777 sayılı Kanun gereğince verilecek donatım ödeneği : 
777 sayılı Kanun gereğince öğretmen yetiştiren ilköğretmen okulları, eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ile teknik öğ
retmen okulları ve öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumundan yatılı, gündüzlü olarak mezun olanlarla dışarıdan imtihan 
geçirerek diploma alanlardan Millî Eğitim Bakanlığınca atandıkları yerlerde göreve başlıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere 
başlangıç maaşlarının bir katı oranında verilmesi gereken donatım ödeneği karşılığı olamk teklif edilmiştir. 
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12.811 Sürekli görev yollukları : 
1969 yılında ilköğretmen okulları ve öğretmen yetiştiren yüksek okullardan mezun olacak öğretmenlerle Bakanlığıma teşkilâtının 
genişlemesi dolaynsiyle yeniden atanacak m.omoırlarm ve çeşitli sebeplerle nakil ve tâyin ddilecek personelin yolluklarını karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız merke;z ve taşra teşkilâtı mensuplarının yönetimle ilgili olarak yurt içinde yapacakları geçici görev yolluklarını kar
şılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
OECD Teknik Yardım programı dâhilinde Türkiye'ye gelecek yabancı uzmanlarla, kolejlerimizde görevli bulunan yabancı öğret
menlerin yurt içindeki geçici görev yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince gezici başöğretmenlere aylıklarına ilâveten yolluk karşılığı olarak tazminat veril-
mesi gerekmektedir. 
Geçen yıllar bütçelerine konulan ödeneğin İhtiyaca kâfi geldiği fiilî harcamalardan anlaşılmıştır. 
1969 yılında gezici başöğretmenlerin hizmetleri devam edeceğinden yolluk tazminatlarının karşılanması amacı ile teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlık müfettişlerinin teftiş ve tahkik hizmetleri ile ilköğretim müfettişlerinin bölgelerindeki resmî ve özel ilköğretim kurum
ları, dershaneler ve yetişkinler eğitimi kurumlarının eğitim, öğretiminde rehberlik yapmak, çocuk kitaplarını teftiş ve denetlemele
rini sağlamak amaciyle verilecek yolluk ve yevmiye karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi staj ve öğrenim yolluğu olarak teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurullarının kararları gereğince yurt içinde verilecek konfe
ranslara katılacak öğretim üyelerinin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.833 Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Akademiler Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Akademiler öğretim üyelerinin yurt içinde yapacaklar, araştırma ve 
incelemeler için yolluk ve yevmiyelerini karşılamak amaciyle teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu': 
•Millî Eğitim mensuplarının yetiştirilmesi amaciyle açılacak kurslara katılacak öğretmen ve idarecilerle Halk Eğitimi kurs ve semi
nerlerinde görevlendirileceklerin ve 222 sayılı Kanunun 43 ncü maddesine göre illerde açılacak seminerlere, katılacak öğretmen
lerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
1969 yılnda personel adedi artmış bulunduğundan, tedavilerine zaruret görülen ve sağlık raporları gereğince bulundukları ma
halde tedavisi mümkün olmıyan öğretmen ve memurların diğer illerde ve kaplıca tedavisine lüzum gösterilenlerin yollukları kar
şılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri geçici görev yolluğu : 
5805 sayılı Kanun ile teşkil edilmiş bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt Yüksek Kurulu üyelerinin ayda bir ve ayrıca lü
zum gösterilen hallerde yapacakları toplantılara katılmaları için zaruri bulunan yol masraflarını karşılamak üzere teklif edil
miştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişleri ve kültür ataşeliklerinde görev sürelerini doldurup merkeze çekilecekler ile bunların yerine 
atanacakların yolluklarına karşılık olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
ıDış ülkelrede Bakanlığımızla ilgili incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek ve (OECD) Teşkilâtı ile yapılan anlaşmalar gere
ğince ilmî ve teknik araştırmalara katılacakların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı dille öğrenim yapan lise ve kolejlerde mukavele ile çalışmakta olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası için angaje edilen solist ve sanatkârların geliş ve dönüş yolluklarına karşılık olarak geçen yıllar fiilî harca
malarına göre teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri ile kültür S e ü e r i n i n böfcetem dâhilinde yapacakları teftiş gezileri yolluğu olarak teklif edil
miştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
1416 sayılı Kanun gereğince dış ülkelere gönderilecek öğrencilerin yolluğu ile öğrenim ve stajını ikmal ederek yurda avdet ede
ceklerin yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğince katılmak mecburiyetinde olduğumuz en zaruri görülen UNESCO Genel konferansı, Uluslar
arası Eğitim bürosu toplantısı, Sanat Münekkitleri Cemiyeti, Kültür enstitüleri toplantıları, Avrupa Konseyi toplantıları, Tek
nik öğretimle ilgili toplantılar ve Avrupa Konseyi Millî Eğitim bakanları konferansına katılacakların masraflarına karşılık olarak 
teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Atatürk Üniveristesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile Meslekî ve Teknik Yüksek öğretmen Okulu öğret
menlerinin yurt dışında yapacakları araştırma ve inceleme masrafları için teklif edilmiştir. 
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12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
•Memleketimizin üyesi bulunduğu Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (-OKOD) ile bilhassa bu teşkilâtın bün
yesi içinde mevcut ilmî ve teknik araştırmalarla ilgili komitelerin meşgul olduğu'kurslara katılmak üzere dış ülkelere gidecek-
lerin yolluk ve zaruri masraflarım karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
YÖNETİM GİDERLERİ : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlığım* merkez teşkilâtı ve taşra millî eğitim müdürlüklerinin büroları için lüzumlu kırtasiye masrafları kadşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez ve millî eğitin, müdürlükleri 'bürolarımla kullanılacak basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle 
teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımlar ve giderleri : 
(Bakanlığın™ merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş alımlar ve giderleri için teklif edilmiştir. 

13.141 Yayın giderleri: 
Yurdumuzun muhtaç olduğu ileri sanat ve kültür alanındaki kalkınmanın gerçekleşmesi, eğitime yardımc, yavm, araç, gereç
lerinin temini amaciyle ve Bakanlığımız yayın hizmetlerinin icabı olarak ilk, orta l,ise ve yüKsek okullar iein"bastırılacak der
gi ile çeşitli kitap ve ders araçları, teşvik maksadiyle eser alınması ve teklif haklannm ödenmesi için teklif edilmiştir. 

13.142 Bakanlık Kütüphanesi giderleri: 
Bakanlık Talim ve Terbiye Dairesi ile diğer dairelerde mevcut kütüphanelere satınalınacak kitaplarla Hukuk Müşavirliğini ilgi
lendiren meslek ve ihtisas yayımlarının satın alınması, günlük gazete ile dergilere abone bedeli olarak teklif edilmiştir. 

13.143 OECD ile müştereken tercüme ettirilecek fen ve teknik kitapların baskı ve tercüme giderleri : 
Malî portesi 40 000 dolar olup, Avrupa İktisadi İşbirliği tarafından projesi kabul edilen 20 aded fen dersleri kitabının Türkceve 
tercüme ve basla ücretinin yarısını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez ve millî eğitim müdürlüklerinin yakacak giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalışan hizmetlilere diktirilecek elbise, palto ve iş gömleği ile ayakkabı bedelini karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Oenel yönetimle ilgili alımlar kesimine dahil maddelerden satınalınamıyan ihtiyaçların temini için teklif edilmiştir. 
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13.210 Su giderleri: 
(Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtının içme ve şehir suyu bedeli olarak teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez binaları ile il millî eğitim müdürlüklerinin temizlik malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez teşkilâtı ile iller millî eğitim müdürlüklerinin aydınlatma giderleri için teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri: 
(Bakanlığımız bahçe giderlerini karşılamak üzere yeniden açılan bıı maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili giderler kesimine dâhil maddelerden sağlanmıyan giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
(Bakanlık merkez ve iller teşkilâtının posta - telgraf giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri: 
Merkez ve taşra teşkilâtı telefon giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.340 Tasıma g i d e r l e r i : 
bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtının taşıma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt isletme ve onarma giderleri : 
ıBakanlık makam'otomobilinin taşıt, işletme ve onarma giderlerine karşılık olarak teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Üç müsteşar makam arabası ile merkez dairelerinin hizmetinde kullanılan servis arabalarının işletme ve onarma giderlerini 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli: 
iBakanlığımız teşkilâtının mukaveleye bağlı kira giderlerini karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Bakanlığımız teşkilâtına bağlı Hükümet konakları dışında oturan dairelerin yangından korunma giderleri için teklif edil
miştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler karşılığı olarak ve bu maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak mkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler karşılığı olarak ve maddenin mu
hafazası için teklif edilmiştir. 
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14.510 Kurs giderleri: 
222 sayılı Kamın gereğince illerde düzenlenen her çeşit kurs ve seminerler, Halk f l i t imi (lend Müdürlüğü ve Beslen.no 
Şubesi Müdürlüğünce tertiplenen kurs ve seminerler ile Meslekî ve Teknik Öğretimi sabit" ilçe yatılı bölge ve sanat öğ
retim tekâmül kursları köy kadın kursları ile sanayi içinde eğitim giderleri için teklif edilmiştir. 

14.521 Yüksek okullar burs giderleri : 
•Bakanlığımız hesabına yüksek okullarda öğrenim yapan 320 burslu öğrenci adedi 500 e çıkarılacaktır, ayrıca Harb Okulun-
dan ayrılan 250 öğrenciyede burs verilmektedir. Her öğrencinin aylık burs ücreti 350 lira ve yıllık tedavi ve hare gideri 
200 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14.522 Yüksek Teknik ve Teknik öğretmen okulları burs giderleri : 
Yüksek dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarında burslu okuyan 800 öğrenci adedi 983 e çıkarılacaktır. Aylık burs 350 
liradan ve her öğrenciye tedavi ve harç gideri olarak yıllık 200 liradan hesaplanarak 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 yardıma muhtaç, öğrenciye avda 
250 liradan verilecek burs ile harç ve diğer masraflar karşılığı olarak da yılda 50 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. ' 

14.524 iktisadi ve Ticari ilimler akademileri burs giderleri : 
İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinde okuyan burslu öğrenci adedi 33 e çıkarılacaktır. Her öğrenciye ayda. 350 lira
dan verilecek burs ile harç ve diğer masraflar karşılığı için yılda 200 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs giderleri : 
Karadeniz Teknik Üniversitesinde 25 öğrenciye burs verilecektir. Ayda 350 lira burs ile tedavi ve harç gideri olarak da vılda 
200 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri: 
.1416 saydı Kanun gereğince yurt dışında okuyan öğrenciler ile aynı kanun uyarınca doktora ve lisans öğrenimi yapmak 
üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler için açılacak imtihan sonunda başarı gösterenlerin aylık ödenek karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

14.541 Atatürk Üniversitesi araştırma ve inceleme-giderleri : 
Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat, Tıp ve Ziraat fakültelerinin bölge problemleri ile ilgili araştırma plân ve programları
nın tahakkuku ve neticelerinin halka intikali ile bölgenin karakteristik hastalıkları üzerindeki araştırmaların karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

14.542 Karadeniz Teknik Üniveristesi araştırma ve inceleme giderleri : 
Karadeniz Teknik Üniversitesi fakültelerinde öğrenci mevcudu çoğalmakta, kürsüler öğrencilerin ders tatbikatlarına geniş yer 

http://Beslen.no
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verme talebinde bulunmaktadırlar. Topografya, Jeoloji ve Mimarlık (»ölümünün öğrencilerinin her çeşit tatbikat masrafları 
karş ımı olarak teklif ,<U!n.Mir. 

14.543 Diyarbakır Tu> Fakültesi a r a t t rma ve inceleme giderleri : 
Diyarbakır Tıp Fakültesi anşt ırma ve inceleme giderleri Ankara ünivc^itesi bütçesine ilâve edildiğinden bütçemize öde
nek konmamış ve madde çıkarılmıştır. 

.14.544 Akademiler araştırma ve i n c e l e ^der lsr i : 
İktisadi ve Ticarî İlimler akademilerinin yapacakları araştırma ve inceleme giderleri için teklif edilmiştir. 

14.545 Balıkçılık araştırma ve inceleme giderleri: 
Balc ı l ı k l a il irili araştırma ve inceleme giderleri için teklif edilmiştir. 

14.546 Plânlama ve Araştırma Dairesi araştırma ve inceleme giderleri : 
Plânlama ve Araştırma Dairesi araştırma ve inceleni, giderleri olarak teklif edilmiştir. 

14.450 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bakanlığımızca 4489 sayılı Kanunun 1. nci maddesinin (ıb) fıkrasına göre bilgi görgü ve ihtisaslarım artırmak üzere dı§ ülkelere 
•gönderilecek öğretmen ile Karadeniz Teknik ve Atatürk Üniversitesince gönderileceklerin aylık ödenek farkları ve stajları ile 
ilgili masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.559 Fevkalâde saııat istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri : 
251 596.S0 Avrupa'da öğrenimde bulunan 5 çocuk 10 refakatçinin aylıkları 1397.76 X 15 X 12 

75 000.00 Avrupa'da öğrenimde bulunan 5 ocuğun öğrenim ve tedavisi masrafları 
45 000 00 Yurt içinde öWni-rde 'bulunan 2 çocuğun öğrenim ve tedavi ücretleri 
25 968.20 6660 sayılı Kamı™ göre kanun şilmişime alınma* muhtemel 2 çocuk ve refakatçilerine ödenecek »vkk ve masraflar 
20 000 00 6660 sayılı Kamımın 1 nci maddesine göre kabul edilen komisyon üyelerine * ödenecek tazminat ve sekretere öde

necek ek görev ücretleri : 

417 565.00 
İBBSIiENiME GİDERLERİ : 

14.561 Büro giderleri : 
Beslenme eğitiminin çeşitli yönlerden propagandası ile ilgili, kitap, dergi, filim, afiş ve her türlü basılı evrak ile büro için satm-
almacak malzemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.562 Ulaştırma giderleri 
OARE örgütünün vereceği 20 000 ton besin maddeleri ile UNIClSF'ın vereceği beslenme eğitimi araç ve gereçlerinin beş liman 
şeferinden illere taşınmasına ait her türlü giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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~~ 14563 Taşıt ve onarma giderleri : 
Beslenme eğitim hizmetlerinde kullanılan 67 taşıtın işletme ve onarma masraflar, karşıhğı -olarak teklif edilmiştir. 

14.564 Kira bedeli : 
Besin maddelerinin muhafazası için kiralanmış depoların mukaveleleri gereğince ödenecek kira -bedeli karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

14.566 Malzeme alım ve giderleri : 
1968 - 1969 öğretim yılında .beslenme eğitimi programına yeniden alınan okulla Hn mutfak, araç ve gereçileri ile programa dahil 
okulların eski malzemelerinin onanım dçin tekili edilmiştir. 

14.567 Yiyecek alım ve giderleri : 
Besin maddelerinin okul mutfaklarında, hazırlanmasının gerektirdiği yakacak il»e öğrencilere protein ve vitamini bol ek -besin ve
rilmesi amacı dlc teklif edilmişti,. 

14.569 Diğer alımlar ive giderleri : 
Beslenme ile ilgili maddelere girmiym alımlar ve giderle- karisüığı olarak teklif edilmiştir. 
DIĞER EĞITIM GIDERLERI : 
Öğrencilerin «boş zamanlarını değerlendirme giderleri : 

14.571 
14.579 Toplum içiıule yaşıyan insanlar görevlerinin dışında kalan boş zamanıarını en iyi şekilde değerlendirmek Meri er. Bu kabîl ha

reketlerin zamanla şuurlu bir 'birleşmeyi ve yekdiğeHerini sevmeyi temin ettiği M11 tünektedir. Boş zamanı değerlendlnme çalışmala
rının ydkluğu özellikle ilk gendik çad ıdak i öğrencilerin 'kontrolsuz şekilde zamanlarını caddelerde, duvar üstlerinde, langırt 
salonlarında ve kahve köşelerinde gem-melerini sebep olmaktadır. Bugün yukardaki şartlarda her zaman kötü etkiler yapabile
cek halde bulunan gençlerin 'boş zamanlarını değerlendirmek amaciyle «Mahallo ve Gençlik Lokali, adivle öğretim'kurumları tesis 
etmdk ve ileride veliler ve halk tarafınran 'kurulacak bu kabil -lokallere örnek olmak üzere tesis edilecek «endik lokalinin çeşitli 
büro giderleri, ulaştırma, giyecek malzeme alımı, yiyecek Ve diğer alınnla,, ve giderler karşılığı olarak 172 000 İ r a teklif edilmiştir. 

14.592 Halk eğitim giderleri : 
Vatandaşların teknik ve temel bilgilerini geliştirmek ve yaygın eğitim hizmetlerine ilişkin çeşitli kurslar açmak, konferanslar, «er
giler, gösteriler, konserler düzenlemek, öğretici filimler göstermek, halkın eğitim! ile ilgili yavmlar yapmak, spor faaliyetlerine 
yer vermek, demokratik düzenin gerektirdiği görüşü halka benimsetmek ve -onların Atatürkçülük ilkelerine bağlı ve kalkınmanın 
etkili bir unsur halinde yetişmelerini sağlamak amaciyle il ve ilçelerde açılmış (bulunan 200 halk eğitimi merkezinin eğitim faaliyet-
lerine 1969 malî yılında da devanı olunacakta. 
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14.594 Kamp ve dinlenme giderleri : 
Öğrenciler a rd ında çalışkanlığı ile temayüz etmiş ve sağlık durumları normal «Imıyan fakir ve yardıma muhtaç öğrenciler tesbit 
edilerek bir dinlenme'mahallinde dinlenmelerini sağlamak, ayrıca Atatürk Ünivevsitesi ile Karadeniz Teknik üniversitesi öğren
cilerinin dinlenmesi maksadiylo yaz aylarımla açılacak kampların giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

Spor ve kcilik giderleri : 
Okuaiaa-muzdaki spor ve izcilik [aaüveylerinin gerektirdiği masraflar karşılığı ola, ak teklif edilmiştir. 
Özel eğitim giderleri : 

Halen 7 il merkezinde faaliyette bulunan ve yeniden açılacak rehberlik ve 'araştırma merkezleri ile özel eğitim ilkokulunun gider
leri kargılığı olarak teklif edilmiştir. 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri : 
Zekî ve kabiliyetli fakat malî imkânlardan yoksun öğrencilerin ortaöğrenim tah,11 imkânlarına devlet himayesinde kavuşturul
ması amaçiyie okutulacak 10 25ü parasız yatılıların pansiyon ücretleriyle sair masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

BASMA YAZİ VE RESİMLERİ DERLEML MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ : 
14.951 
14.959 Basma Yazı ve Resimleri Derk;,-- Müdürlüğünün büro, ulaştırma, kira, giyecek ve diğer giderlerinin karşılanması için teklif edil

miştir. 

RESİM - HUYKEL GALERİLHRİ GİDERLERİ : 
14.961 
14.969 Resim - Heykel galerilerinin lüho, ulaştırma, kira, giyecek, malzeme ve diğer giderler için teklif edilmiştir. 

KURUM GİDERLERİ : 
Yatılı Bölge Okulları giderleri : 

15.211 Büro giderleri : 
Öğretime açık bulunan 42 yatılı bölge okulunun genel yönetimle ilgili alımları ve genel yönetimle ilgili giderlerini karşılamak 
amaciyle teklif edilmiştir. 

15.212 Ulaştırma giderleri : 
Yatılı bölge okulla-rınm telefon, tesis ve posta - telgraf masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.213 Taşıt Metme V2 onarma giderleri : 
Şehirlerin dışında ve mahrumiyet yerlerinde öğretime açılan 42 yatılı bölge okulunun, sağlık, ikmal, donatım, eğitim ve öğretim hiz
metlerini normal olarak yürütülmesi için mevcut motorlu taşıtların işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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15.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
1968 - 1969 öğretim yilmda yatıh 'bölge okullarımızm öğrenci mevcudu 16 950, hizmetli personel adedi do 1 008 olacaktı,. İler öğ
renciye yıllık giyim, masrafı o l a r * 400 ve h i s l i l e r için de 150 Ura h*abedilerek teMif ed-rlmıiştir. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Yatılı bölge okullarında okuyan 15 430 öğrenme i l â v e n 1968 - 1969 öğretim yılmcla 1 520 öğrenci daha alınacaktır, öğrencilerin ya-
itafc, battaniye, karyola, kitap, kırtasiye ile eğitim ve öğretimin gerektirdiği ders araç ve g a l e r i n satmaJınnKası için teklif edilmMir. 

15.217 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yatılı bölge okullarında mevcut 15 430 öğrenciye ilâveten 1969 yılında 1 520 öğrenci daha alınacaktır. Ayrıca 1 500 idareci, öğ
retmen ve hizmetlinin tabelâya i M İ gerekmektedir. Eski öğrencilerin günlük tabe^ı 350 kuradam 300 gün için, yeni öğrencilerin 
tabelâsı ise 160 gün, idareci ve hikmetlilerin 300 gün berinden hesabedilcrek teklif edilmiştir. 

Günlük tabelâ Tutarı 
Aded .Kuruş Oün Lira 

E*M öğrenci 15 430 350 300 16 201 500 
Yeni öğrenci 1 520 350 160 851 200 

İdareci, öğretmen ve hkmetli 1 500 350 300 1 575 000 

18 -627 7'K, 

15.218 Uygulama bahçeleri giderleri : 
UNCEE, FAO, Tarım Bakand ı ve B a k a n ı m ı z ı n «birliği ile programa alman 20 ildeki 324 ilkokul uygulama bahçesine ilâve olarak 
prograim dışında bulunan her ilde 5 er tane olmak üzere 45 ilde 225 ilkokul ve 42 yatılı bölge okulunun programa alınması düşünül-
mektedir. Program gereğince yapılacak masraflar karşılığı olarak teMüf edilmiştir. * 

15.219 Diğer alımlar ve giderleri: 
Yatılı bölge okullarının öğret.m, eğitım, araştıuma, inceleme, tören, revir ve poliklinik araçları, vatılı bölge okulu öğrencilerinin sos-
val ve sportif çalışmalarına ilişkin m^raflar ile öğrencilere verilecek yolluk, hardık, ödül* giderlerini ve öğrencilere yapılacak sosyal 
Yardımları karşılama üzere tekliî edilmiştir. 
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ORTAOKULLARLA, LİSELER, KOLEJLER VE İMAM - HATİP OKULLARI GİDERLERİ : 
15.221 Büro giderleri : 

Ortaokul, lise kolej ve imam - hatip okullarının döşeme, demirbaş, kırtasiye, ısıtma, aydmktma ve temizlik giderlerim kanlamak amacı 
ile 1969 yılında yemden açılacak okulların . h t i y a c ı da nazarı itibara alınarak teklif Milımştir. 

15.222 Ulaştırma giderleri : 
1968 yılında mevcut ve yemden açılacak okulların posta, telgraf, taşma giderleri ile telefon tesis masraflarını karşılamak üzere teklif 
edlmiştir. 

15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
Ortaokul, lise ve kölej ve imam-haıtip okullarında mevcut motorlu t a d a r ı n istetme, onarma masraflarını karşılamak ümm teklif 
edilmiştir. 

15.224 Kira bedeli: 
Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okullanmn işgalinde bulunan mukaveleye müstenit kira bedeli karadığı olarak teklif edilmiştir. 

15.225 Giyim- kuşam alım ve giderleri: * 
İmam - Hatip okullarında mevcut 3 350 öğrenciye ilâveten 1969 vdmda 250 öğrenci dalıa alınacaktır. Avrma ortaokul, lise, kolej ve 
imam - hatip bullarında mevcut ismetliye giyecek verilmesi gerekmektedir. 
Bir öğrencinin giyim - kuşamı 450 lira ve'hizmetlinin de 150 lira hesabiyle teklif edilmiştir. 

15.226 Malzeme alım ve'giderleri : 
Ortaokul, lise ve kolejlerin eğitim m a i l e l e r i ile imam - hatip okulları öğrencileri için satmalınacak yatak, karvola, battaniye, eği
tim ve öğretimle ilgili ders araç, gereçleri, öğrencilerin kitap, kırtasiye alımlarını temin amacı ile teklif edilmiştir. 

15.227 Yiyecek alım ve giderleri : 
imanı - hatip okullarına yatılı 3 350 öğrenciye ilâveten 1968 - 1969 öğretim yılında 250 öğrenci daha alınacaktır. Ayrıca 250 hkmet-
li ve 150 idareci ve memurun tabelâya dâhil edilmesi gerekmektedir. Eski öğrenoi ile idareci, öğretmen, memur ve b i l e t l i l e re günlük 
tabelâ 400 kuruştan 300 gün için yeııi alınacak öğrenciler için de 400 kuruştan 160 gün üzerinden hesabedilerek teklif edilmiştir. 
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Günlük tabelâ Tutarı 
Aded Kuruş Gün Lira, 

Eski öğrenci ~~3~350 ~^) ~~^0 "4^ İÜM 
Yeni öğrenci 250 400 460 160 000 

İdareci, öğre tme ve hizmetli 400 400 300 480 000 

Toplam " 4 G Ğ J T ^ 
15.228 Okul kütüphanesi giderleri : 

Okulların kitaplıklarından öğretmen vo öğrencilerin fav<lalandı;Y!makm amae, ile satmahnaeak M!;rP bedeli olarak teklif edilmiş
tir. " * ' * 

15.229 Diğer alımlar ve giderleri : 
Ortaokul, lise, kolej, ve imam hatip okuJlarının öğretim, f i t in i , a r a^ rma , i ncemc , tören ve spor famivetleri ; i te ^ l ı k ijyen ve 
öğrencilere yerilecek yolluk, harçlık ve sosyal yardımlar kak l ığ ı tak I d ^ ü edilmiştir. ' ' " 

İLKÖüRETMEN OKULLARI GİDERLERİ : 
15.231 Büro giderleri : 

84 ilköğreümen o k u n u n döşeme, demirhaş, kırtasiye, ısıtma, avdıuta.ura ve tem klik ^derlerini karşılamak amacı ile teklif edilmiştir. 
15.232 Ulaştırma öderleri : 

ilökğratmen ö b A n n m posta, telefon, telgmf vetosuna m^mflanuı karşıiia.maik üzere tcMif edilmiştir. 
15.233 Taşıt isletme ve onarma giderleri : 

Öğretinin okullanında 84 aded motorlu taşıt aracı vardır. Yatılı ve ^birçokları şehirlerden uzakta kurulmuş Muflan hu olkulların çe
şitli hi^metlerhri iman ında yürütebilmesi için bu araçların hizmete amade bulumlıırulması defetmektedir. * 
Birçokları tamire muhtaç olan bu .araçların onarılması ve yıllık istetme masrafları 'hamilığı olanak teklif edilmiştir. 

15.234 Kira bedeü : 
İlköğretnıen okullarmın ikamet ettiği b i n a m ı mukaveleye müstenit kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.235 Giyim-Kuşam alım ve giderleri: 
1969 öğretim yılında öğretmen okullarında yatılı öğrenci adedi 41 000 olacaktır. Giyim - kusanı alım ve gidenleri ka rd ığ ı olarak her 
öğrenciye 450 liradan aynca 1 550 tahliye de 150 lira üzerinden hesaplanarak teklif edilmiştir. 



— 691 — 

Bölüm Madde 

Güdük tabelâ 
Aded Ura Tutarı 

öğrenci İ T Ö » ~ 4 5 0 18 450 000 
Hizmetli 1550 150 232 500 

18 682 500 
Bölüm Madde 

15.236 Malzeme alım ve giderleri : 
öğretmen okullannın .eğitim ve öğretimle ilgili ders araç ve gereçleri ile yatak, battaniye, karyola ve yemekhane malzemesi sa-
tmalmması ve öğrencilerin kitap, kırtasiye bedellerim* kanlanması için teklif edilmiştir. 

15.237 Yiyecek alım ve giderleri : 
îlköğretmen okullarında mevcut 40 000 yatılı öğrensiye ilâveten 1968 - 1969 öğretim yılmda 1 000 öğrenci ahnacafctır. Ayrıca 
3 250 idareci ve hizmetlinin de 'günlük tabelâya dâhil edilmesi gerekmektedir. Eski öğrencileri için günlük tabelâ 400 k u r s 
tan 320, yeni öğrenci 160 'gün, idareci ve hizmetliler için de 300 gün üzerinden hesaplanmıştır. 

Günlük tabelâ 
Tutarı 

Aded Kuruş Gün Lira 

Yeni öğrenci İT000 ~ ^ 0 " ~~^0~ 51 200 000 
Eski öğrenci 1000 400 160 640 000 
İdareci ve hizmetli 3 250 400 300 3 900 000 

55 740 000 
15.238 Okul kütüphanesi giderleri : 

84 ilk öğretmen okulunda mevcut kitaphklara alınması gereken kitap bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.239 Diğer atadar ve giderleri : 
tik öğretmen «fadhmun, eğffim, öğretim, araştırma, spor faaliyetleri ile sağlık ijyen ve öğrencilere vedilecek yolluk, harel i , öğ
rencilerin köy staj okullarına gidiş,, dönüş yol masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI İLE EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ : 
15.241 Büro giderleri : 

Halen 3 yüksek Öğretmen okulu dlc 10 eğitim enstitüsü ve 4 islâm enstitüsü faaliyet halimdedir. Bu okulların döşeme, demirbaş, 
kırtasiye, yakacak, aydınlatma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.242 Ulaştırma giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları, eğitim enstitüsü ve yüksek islâm enstitüleinin posta, telgraf, telefon giderleri ve tasıma masraflarını 
karşılamak üzere tekldf edilmiştir. 

15.243 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile eğ tim enstitüsü ve Yüksek İslâm enstitülerinde mevmt motorlu araçların bozuk ve tamire muhtacol-
maları dolayısiyle bu araçların onarma ve yıllık işletme masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.244 Kira bedeli : 
Gazi Eğitim Enstitüsü beden eğitimi bölümü öğrencilerinin kış sporları için Uludağ ve Ereiyes'te kiralanacak bina bedeli olarak 
teklif edilmiştir. 

15.245 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitülerinin yatılı öğrenci sayısı 7 773 ve Yüksek İslâm enstitülerinin de yatılı öğrenci 
adedi 500 tür. 
Giyim, kuşam gideri olarak beher öğrenci için 500 liradan 7 773X500=3 886 500 lira, eğitim enstitülerinin ve yüksek öğretmen 
»kullarında 588 hizmetli ve Yüksek"İslâm enstitülerinde 100 hizmetli olup, her hizmetli için de .150 liradan 688X150=103 200 
lira ki cem'an 4 239 700 lira olarak teklif edilmiştir. 

15.246 Malzeme alım ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitüsü ve Yüksek İslâm enstitülerinde parasız yatılı okuyan öğrencilerin dersane, yatak
hane, yemekhane malzemeleri ile fizik, kimya, biyoloji, müzik, resim - iş bölümlerinin her türlü ders uygulama malzemeleri ve öğren
cilerin kitap, kırtasiye ihtiyaçları için teklif edilmiştir. 

15.247 Yiyecek alım ve giderleri : * 
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitülerinde mevcut 7 190 parasız yatılı öğrenciye ilâveten 583, Yüksek İslâm enstitüle
rinde mevcut 408 öğrenciye ilâveten de 92 öğrenci yeniden alınacaktır. 
Ayrıca okullarda görevli idareci, öğretmen ve hizmetlilerin de tabelâya ithali gerekmektedir. Eski öğrencilerle idareci ve hizmet
liler 300 gün, yeni öğrenciler 160 gün ve günlük tabelâ 450 kuruştan hesaplanarak teklif edilmiştir. 
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Yüksek öğretmen okulları ve Eğitim enstitüleri 

Aded 
Günlük tabelâ 

kuruş 

Eski öğrenci 
Yeni öğrenci 
İdareci ve hizmetli 

7 190 
583 
900 

Yüksek İslâm enstitüleri 
Eski öğrenci 408 
Yeni öğrenci 92 
İdareci ve hizmetli 100 

450 
450 
450 

450 
450 
450 

Gün 

~300 
160 
300 

300 
160 
300 

Tutarı 

15.248 

9 706 500 
419 760 

1 215 000 

11 341 260 

550 800 
66 240 

135 000 

~ 752040 
Okul kütüphanesi giderleri : 
Yüksek öde tmen okulları ile Efitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm enstitülerinin okul kitaplıklarına alınacak kitap bedeli karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

15.249 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile Eğ tim Enstitüsü ve Yüksek İslâm enstitülerinde palasız yatık okuyan öğrencilere ilâç, revir, harçlık, 
sosyal yardım ile Yüksek öğret nen okullarında üniversite imtihanlarma girecek öğrencilerin imtihan kayıt ve sömestr imtihan har
cı ile okulların ders dışı uygula nalan için yapılacak harcamalar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDEKİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR GİDERLERİ : 
15.251 Büro giderleri : 

Orta dereceli meslekî ve teknik okulların döşeme, demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydmlatma, temizlik giderler karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik okulların posta, telgraf, telefon ücret ve telefon tesis giderleri ile taşıma mas
raflarım karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Orta dereceli meslekî ve teknik okullarındaki motorlu araçların onarma ve yıllık işletme masrafları karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

15.254 Kira bedeli : 
Teknik okulların işgalinde bulunan binaların mukaveleye müstenit kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Orta dereceli meslekî ve teknik okullarda parasız yatılı okuyan öğrencilerin giyim - kuşam ve atelye iş elbiseleri ile hizmetlilerin 
giyim bedelini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Aded Lira Tutarı 

öğrenci 4 380 45(7 1 971 000 
Hizmetli (600 150 90 000 
Yatılı ve fakir öğerncinin atelye 
ve iş elbisesi 15 371 75 1T52 826 

3 213 825 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : 

Meslekî ve teknik okullarınım eğitim ve özet imle ilgili araç, gereçleri ve parasız yatılı öğrencilerin yatakhane, yemekhane, malze
meleri ve öğrencilerin kitap, kırtasye bedeli karşılığı .olarak teklif edilmiştir. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan 3 600 öğreneiye ilâVeten yeniden alınacak 780 öğrenci ile 600 öğrenci öğretmen ve hizmetlinin günlük tabelâ
sı 400 kuruştur. 
Eski öğrenci ile idareci öğretmen ve hizmetlinin 300 gün, yeni öğrencinin 160 gün üzerimden hesap edilerek teklif edilmiştir. 

Günlük TaJbelâ 
Aded Gün Tutarı 

Eski .ögrenci T ö O O 400 " ~ 3 0 0 4 320 000 
Yeni öğrenci 780 400 160 499 200 
İdareci ve hizmetli 600 400 300 720 000 

5 539 200 
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15.258 Temizlik malzeme alım ve giderleri : 
Orta dereceli meslekî ve teknik ..kullarda 160 409 öğrenci öğrenim yapmaktadır. Bu öğrencilerin pratik bilgilerini artırmak ga
yesiyle atelye çalışmalarmda kullanılmak üzere satmalmacak temrinlik malzeme karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.259 Diğer alımlar ve giderleri 
Öğrencilerim sağlık, ijyen hizmetleri, spor faaliyetleri uygulama tören hizmetlerinin gerektirdiği giderlerle gündüzlü olarak öğ
renciler arasında çalışkan, yardıma muhtacıoldukları okul idaresince tesbit edilen ve sınıf öğretmenler kurulunca kabul edilen öğ-, 
rencilere yönetmelik icabı sosyal yardım olarak öğle yemeği verilmektedir. 
Ayrıca okulların diğer maddelerinden karşüanmıyan~ öğretim araştırma ve inceleme giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERt : 
15.261 Büro giderleri : 

Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarları ile İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin döşeme, demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydın
latma ve temizlik giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.262 Ulaştırma giderleri : 
Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Akademisinin posta, telgraf, telefon ücretleri ile taşıma giderleri kadıl ığı -olara/k teklif edil
miştir. 

15.263 Taşıt işletme ve onarma giderler. : 
Ankara Devlet Konservatuar ına tahsis edilen otobüsün işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.264 Kira bedeli : 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin işgal ettiği, binalar ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu binaların kira (bedeli ile İşçi Sigortala
rı Kurumuna ait işhanmda kiralanacak birkaç odanın kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.265 Giyim - kıvam alım ve giderleri : 
Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarlarında parasız yatılı dkuyan 300 öğrenci ve 150 hizmetlinin giyim-kuşam alımları için 
teklif edilmiştir. 

Tutarı 
Aded Lira Lira 

öğrenci ,300 500 150 000 
Hizmetli 150 150 22 500 

172 500 
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15.266 Malzeme alım ve giderleri : 
Konserva tuar ve Güzel Sanatlar Akademilerinin eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçleriyle ders levazıma* öğrencilerin kitap, 
kırtasiye bedelim karşılamak amacı ile teklif edilmiştir. 

15.267 Yiyecek alım ve giderleri : 
Ankara ve İzmir Devlet Konservatuar lar ında mevcut 200 parasız yatılı öğrenciye ilâveten yeniden 100 öğrenci dana alınacaktır. 
Ayrıca 140 idareci öğretmen ve hizmetlinin de tabelâya ithali geirelkme<ktedir. 

Günlük .tabelâ 
Aded Gün Tutarı 

200 
100 
140 

450 
450 
450 

300 
160 
300 

270 000 
81 000 

189 OOO 

Eski öğrenci 
Yeni öğrenci 
İdareci ve hizmetli 

540 00O 

15.268 Okul kütüphanesi giderleri : 
Komservatuvar ve Güzel Sanatlar Akademisinin kitaplıkları için alınacak meslekî eserler bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.269 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yatılı öğrencilerin revir, tedavi, yolluk, harçlık, sosyal yardım giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ GİDERLERİ : 
15.271 Büro giderleri : 

Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Adana, İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin döşeme, demiHbas, kırtasiye, yakacak, aydın
latma ve temizlik ihtiyaçlarım karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.272 Ulaştırma giderleri : 
! l W akademinin posta, telgraf, telefon ücreti ile tasıma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.273 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
Akademilerin hizmetinde kullanılan motorlu taşıtların işletme ve onarma giderleri için teklif ddilmiştir. 

15.274 Kira bedeli : 
Akademilerin işgalinde bulunan binaların yıllık kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.276 Malzeme alım ve giderleri : 
Akademilerin eğitim ve öğretimle ilgili ders, araç ve gereçlerin satmalınması için teklif edilmiştir. 
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15.278 Okul kütüphanesi giderleri : 
Akademilerin kütüphaneleri inceleme ve araştırma bakımından öğrenci ve öğretîm üyelerinin istifadesini karşılayacak durumda 
.olmadığından kütüpanelere alınması gereken kitap bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.279 Diğ-er alımlar ve giderleri : 
Akademilerin diğer maddelerden karşılanamıyan alım ve giderleri ile öğrenciler arasında çalıkanlığı ile temayüz etmiş fakir ve 
yardıma muhtaç öğrencilere sosyal yardım karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
YÜKSEK TEKNİK VE TEKNİK ÖĞRETMEN OKULLARI GİDERLERİ : 

15.281 Büro giderleri : 
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları ile tekstil teknik okulunun döşeme, demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydınlatma, temiz-
lik giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.282 Ulaştırma giderleri : 
Yüksek dereceli teknik ve teknik öğretmen okullarının posta, telgraf, telefon ücretleri ile taşıma giderleri karşılığı olarak tek-
lif edilmiştir. 

15.283 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
ıMevcüt motorlu taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.824 Kira bedel i : 
Yüksek teknik okulların işgalinde 'bulunan binaların mukavelesi gereğince verilecek bir yıllık kira bedeli karşılıg! olarak teklif 
edilmiştir. 

15.285 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
Yüksek dereceli meslekî ve teknik öğretmen okullarında parasız yatılı okuyan 3 000 öğrenci ile yeniden alınacak 200 öğrencinin 
beheri için giyim - kuşam bedeli 500 lira ve mevcut 450 hizmetlinin de 150 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

Aded Lira Tutarı 

Öğrenci 3 o O O ~~500 1 500 000 
Hizmetli 450 150 67 500 

1 5G7 500 
15.288 Malzeme alım ve giderleri : 

Yüksek dereceli meslekî ve teknik öğretmen okullarının eğitim ve öğretimle ilgili ders, araç ve gereçleri ile henüz kuruluş 
halinde bulunan İzmir ve Elâzığ teknik okullarının öğretim malzemesi, yatakhane, mutfak malzemesinin satmalınması ve 
öğrencilerin kitap, kırtasiye bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 



- 6 9 8 -

Bölüm Madde 

12~287 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı (»kuyan 2 800 öğrenciye ilâveten yeniden alınacak 200 öğrenci ile 450 idareci öğretmen ve hizmetlinin yiyecek 
alım ve giderleri için teklif edilmiştir. 

Günlük tabelâ 
Aded Kuruş «ün Tutarı 

Eski öğrenci 2 800 450 30O 3 780 000 
Yeni öğrenci 200 450 150 144 000 
İdareci öğretmen ve hizmetli 450 450 30o 007 500 

4 531 500 
15.288 Temrinlik malzeme ahm ve giderleri : 

Öğrencilerin pratik bilgilerini artırmak maksadiyle yapılan atclye çalışmaları için ne kadar lüzumlu temrinlik malzeme temin 
edilirse öğrencinin verimi de o nisbette artacağından satınaUnaeak temrinlik malzeme be-leli olarak teklif edilmiştir. 

15.289 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yüksek dereceli teknik okulların diğer maddelerinden sağlanamıyan ihtiyaçları ile gündüzlü olarak öğrenim yapan öğrenciler 
arasında çalışkan ve yardıma muhtacoldukları, okul idareeİNİnce tesbit edilen öğrencilere sosyal y . rdna olarak verilen öğle 
yemeği için teklif edilmiştir. 
MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ CMDER1,ERİ : 

15.291 - 15.299 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Phvnnın 132 ve 13> neü maddelerinde gösterilen çahsmalarm gerçekleşmesi amacMc kurulmuş bulu
nan Millî Folklor Enstitüsünün çeşitli giderlerini karşılamak üzere yeniden acılan maddesine C3 000 lira ödenek konulmasına 
zaruret vardır. 
CIJME[U!ffi,ASKA.NLIĞI SENFONİ ORKESTRASI (1İDERLERI : 

15.311 Büro giderleri : 
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının döşeme, demirbaş, kırtasiye, basılı kâ^ t , yakacak, aydmlalma temizlik gidenleri kar
şılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.312 Ulaştırma giderleri : 
Orkestranın posta, telgraf, telefon ve taşıma giderleri için teklif edilmiştir. 

* 15.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Orkestranın mevcut otobüs ve kamyonlarının işletme ve onarma masrafları karş ımı olarak teklif edilmiştir. 

15.315 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
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Orkestra personeline 6940 sayılı Kamına göre iki yılda bir verilmesi gereken elbise, frak veya smokin ile ayakkabı ve üç yılda 
bir verilmesi gereken pardesü bedelini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.316 Malzeme alım ve giderleri : 
Oskestra için lüzumlu malzeme satmalınması için teklif edilmiştir. 

15.318 Kitaplık giderleri : 
Orkestranın ihtisas kitaplığına yerli ve yabancı yayımlardan müzikle ilgili ilmî kitapların satıoıalınması, müzik, nota ve mater-
yalların temini amaciyle teklif edilmiştir. 

15.319 Diğer alımlar ve giderleri : 
Orkestranın yurt içinde ve yurt dışında yapacağı konser gezileri ile ilgili bilûmum giderler, yabancı şef ve solistlerin konser 
ücreti, ilân, afiş giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri : 
15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri : 

5441 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün; tiyatro, opera ve bale faaliyetleri yönünden 
günden güne artan iş hacmi ve görmekte oldukları rağbet dolayısiyle Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne ilâveten bir Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ihdas olunmuştur. İdari ve teknik elemanları da tiyatro, opera olarak ikiye ayrılnnş bu
lunan Devlet Tiyatrosunun kuruluş gayesine uygun bir şekilde faaliyette bulunabilmesi ve hali hazır seviyesini muhafaza ede
bilmesi için idari ve teknik yönden kadrolarım takviyesine, müzikal eserler oynıyabilmesi için bünyesi içinde ve küçük çapta 
bir orkestra teşkiline ve gerek orkestra enstrümanlarının mubayaası ve gerekse modernize edilecek sahneleri için gerekli tesisa
tın satınalmabilmesi ve aynı zamanda yurt ini turne faaliyetlerinin artırılması ve Hükümetimizin emir ve direktiflerine uygun 
-olarak da halen devamlı temsiller verilmekte' olan Adana Eskişehir, Kayseri'de devamlı temsiller verilmek suretiyle bölge tiyat
rolarına nüve teşkil edecek birer tiyatro kurulması ve bu sezon içinde faaliyete d i r i l m e s i için ilâve ödenek ve gerekli kad
roların sağlanmasına zaruret hâsıl olmuştur 
Her genel müdürlüğe ait ödenekler, bütçemizde ayrı maddeler halinde gösterilmiş ve Devlet Tiyatrosuna 9 739 881 lira, Dev
let Opera ve Balesine de 12 567 528 lira teklif edilmiştir. 

15.341 Büro giderleri : 
Yetişkinler eğitim merkezlerinin döşeme, demirbaş, kırtasiye, aydınlatma, yakacak, temizlik giderleri karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

15.342 Ulaştırma giderleri : 
Yetişkinler eğitim merkezlerinin posta, telefon, telgraf ücreti ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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15.343 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

-Mevcut motor lu vas ı ta lar ın işletme ve onarma giderleri karşı l ığı o larak teklif edilmiştir. 
15.345 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 

A d a n a ve İ s tanbul 'da faaliyet gösteren yet işkinler eğitim merkezler inde tahsil cağı dış ındaki v a t a n d a ş ı m ı z d a n 300 er kişi
l ik ve 6 şar aylık eğitime tabi tu tu lan öğrenci gruplar ın ın giyim bedelleri o larak teklif edilmiştir. 

15.346 Malzeme alım ve giderleri : 
Yetişkinler eğitim merkezler inin normal faal iyet ler inin «ağlanması amaciyle atelyeler bak ımından lüzumlu bu lunan noksan 
ders alet ve vas ı ta lar ın ın ikmali için teklif edilmiştir. 

15.347 Yiyecek alım ve giderleri : 
Yet işkinler eğitim merkezler inde G şar aylık devrelerde yatı l ı okuyan öğrencilerin yiyecekleri k a n a l d ı olarak teklif edilmiştir. 

15.348 Temrinlik malzeme alım ve giderleri : 
Yetişkinler eğitim merkezler indeki öğrencilere p rogramlar ı icabı yaphr ıh ın p ra t ik çalışmaların veri , ,1i olabilmesi için satmal ı -
naeak temrini ik malzemeler bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.349 Diğer al ımlar ve gider ler i 
Yetişkinler eğitim merkezlermm diğer maddeler inden karş ı ianannyan ııi-ırı ve - k -H.-ri kkn . lökü;! edilmiştir. 
•MİLLÎ Ki îTüPIIANL] GİDERLElİ i : : 

15.351 Büro gider ler i : 
Millî K ü t ü p h a n e Genel Müdür lkyüne bak;h L ikkyoorafya Mn.si,ii.iis.". k ; -ar ,ndan k,; a jda lüv e k . r k a a 'küMciye Bibliyografyası 
ve Makaleler Libkyoaa-aFy;iRi i r > .lüzumlu b â £ i ; ayrıca ısıtma, aydınlatma, su ve cemü1 j ü r . • H / ^ ı o l e r î ile ciH bezi, mukav
va, k a p h k Kâğıt bedel ler in, k a a . ü u n a k için tek i l i edilmiştir. 

15.352 Ulaş t ı rma gider ler i : 
Tllrk külü:>lmnolhri ve yabaac- u v m e k d ler 1 ÜLÜpban* ü a k a r u:aamhı <»!;îi „.k ; kr , . İr-/. | :», TÜ,!k.-., k i a ikvy -akvas , vo Türkiye 
Maddleler ' î ibl 'yogralyas-. i k b k , iakkrdeh» m a k ^ a e s k k r posta, -ü,,rl , | ,vmi { , y , , , , k h k n n ^ k . k .-<•. i v.1,; vo o r . ^ m üeroMerk 
ni k a r ş d a m a k kkn t e k l i ' edilmiştir. 

15.355 Giyim - Kuşam alım ve gider ler i : 
Millî Kiît:iîı>haninnir. müNhîkdemi.v. k:ln elbise, ayakkabı , ^ :Ua y a ^ r m a k üaera Lü ki' d i b - â s ! îr. 

15.356 Ha lzeme alım ve g ider ler i : 
Milk Ivalüidıane için y-r-l. ve y a i ^ ı der tür lü n e ş r i y a i ve bilhamsa yur t d.s : . ::,L!-a,!-, rMr.w- k:M kükiohanclerdeki nadi r 
ese- ve k ı r .ne t l i y a r a a l a r ı s a d a M a a k , yaiıaıuı deryi le-kı abone ücretlerini h n a i k r a M , be:' tüı-iü nkkkk eserleri, r ao rodüksb 
yon, har i ta , heykel saLnalmak ve küikiphanemiz neş r iyah okm Türkiye lîibii r-T..IV;Î-:. il,. Türkiyo Makaleler Bibliyooaarfya-
sıııın baskı ücret ler in i karşıla. a ak üzere tek i i i edilmiştir. 

http://ab.ml.ar
http://iyf.-w.r~
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15.35S Diğer alım ve giderleri : 
Mikro - film, fotokopi atelyesinc lüzumlu materyal alımı ve diğer bölümlerden temini mümkün olmıyan harcamalar için teklif 
edilmiştir. 
KİTAPLIKLAR GİDERLERİ : 

15.371 Büro giderleri : 
Halk kütüphanelerinin döşeme, demirbaş, kırtasiye, aydınlatma, ısıtma, temizlik giderleri ile kütüphanelerin tasnif, tertip hiz
metlerinde kullanılan büro ile ilgili ihtiyaçlarımn safcnalınması için teklif edilmiştir. 

15.372 Ulaştırma giderleri : 
Kütüphanelerin posta, telgraf, telefon ücret YC giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15 373 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Kütüphanelerin hizmetinde kullanılan motorlu araçların işletme ve onarım masrafları için teklif edilmiştir. 

15.374 Kira bedeli : 
Kitaplıkların i l l i n d e bulunan Mr^larm mukaveleleri gereğince verilecek bir yıllık kira bedeli olarak teklif edilmiştir 

13.375 Giyim - 7 ^ , n a i ı n ve giderleri : 
Kü^nha.nelonmi.Ie i „ ,V , : „ne mîdame ve muhatı, ,:i, ,ak çahşan hizmetlilere diktirilecek elbise is elbise.i önlük badeli olarak 
teklif edilmiştir. 

15 378 M ^ n e abm ve «derleri : 
Küt^hane],rimize°temim gereken vcni enerle,!, W<n> ellt atelvelerino satmalmaeak cüt makmal-n ve oe^mk kütünhanelerinin 
e ^ n m a r a l a r ı için teklif etlibr iştir ' ' " " " ' ' *' 

15378 v™ ' ^ ve'giderleri : 
N i^ lo" Kayseri Ü-İVo Yalvaç ve A-,asr- ımu-l-o/le^de köyler arasında halka kitap d ^ m - : - , OU<P (88) ,dcd -ezici halk 
iare servisi mevcuttur! Bu ser. -l.lcM-dcm " (20) tanesi eşek ve katır sırtında ve atla çekilen acabalar' ' v a s i l i n l e ^ r ü t ü l m e k -

î ' u ^ - v i . l e r d e çakştualan h a v a d a r d,yU- malı ol,mynı id-u-eci memurların şahsi malıdır Bu h a y v . n k n . 'are yandan »ün 
İerde üreleri devlete aittir Ye, ; F v a H a n n ( W akşlar ında dikkate alınarak bunumu i d l e r i n i s a ^ a ^ a k '"^ bütünün bu mıd" 
desine asgari 20 000 liralık ö d e m i n konulman, zorunludur. * ~ ' 

15.879 Diğer alımlar ve giderleri : 
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde mikrofilm; fotokopi, kitap resterasyonu ve kitap patolojisi büblmlcrini ifa eden bir pa-
taloji servisi faaliyet halindedir. Bin yıllık tarihi olup, zamanla kırılmak, pahalanmak ve kendikemlino darılmak ribi tehli
kelerle karşıkarşıya bulunan yazma kitapların hayatiyetlerinin muhafazası için dış memleketlerden ithal olunacak malzeme 
kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 20 kütüphanede de birer bölge cilt atelyesi kurulmuştur. Söz konusu servislerin faaliyetleri 
için gerekli malzemelerin alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ : 
15.381 Büro giderleri : 

Müzelerimizin genel yönetimle ilgili alımları ile genel yönetimle ilgili döşeme, demirbaş, kırtasiye, ısıtma, aydınlatma temizlik 
gibi büro ihtiyaçlarının karşılanması için teklif edilmiştir. 

15.382 Ulaştırma giderleri : 
Müzelerin posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Müzelerimizde kullanüan motorin taşıtların işletme ve onarma masrafları için teklif edilmiştir. 

15.384 Kira bedeli : 
Erdemli, Karaman ve Amasra müzelerinin mukaveleleri gereğince verilecek kira bedeli olarak teklif edilmiştir 

15.385 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Müzelerimizde görevli müstahdem, bekçi, bahçivan, ve itfaiye erleri ile müze bekçi ve muhafızlarımı! giyim ve kuşamlarının 

karşılanması amaciyle teklif edilmiştir. 
15.386 Malzeme alım ve giderleri : 

Müze ve örenyerlerindeki tertip, tanzim, küçük onarını, restorasyon çalışmaları ile umuların korunması için satınalınacak malze
me bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.388 Müzelik eser alımı ile eski eser ihbariye ve ikramiye giderleri : 
Müzelerimiz koleksiyonlarının zenginleşmesi, eski eser ticareti yapanlar elindeki eserlerle cliğer şahısların elinde bulunan koleksi
yonların yurt dışına kaçırılmadan müzelerimize intikalini, eski eserleri bulanlara ikramiye ve'ihbar edenlere ihbar ücretlerinin 
temini .amaciyle teklif edilmiştir. 

15.389 Diğer alımlar ve giderleri : 
Arkeolojik kazılar ile yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri sergilerinin sigorta ve muamele ücretleri ile yurt dı
şında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının gerektirdiği giderler için teklif edilmiştir. Avrıea Keban Baraj'bölge-
si tarihî anıtlarının değerlendirilip kurtarılmasında sarf edilmek üzere bütçeye ilâve edilen 2 000 OOo'lira Orta - Doğu'Teknik 
Üniversitesine ödenecektir. 
.SAĞIR - DİLSİZ VE KÖRLER OKULU GİDERLERİ : 

15.391 Büro giderleri : 
Halen mevcut Sağır - Dilsiz ve Kürler Okulları ile 1969 ders yılında yeniden açılacak iki okulun döşeme demirbaş kırtasive 
yakacak, aydınlatma, temizlik giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. * ' 

15.392 Ulaştırma giderleri : 
Mevcut Sağırlar Okulu ile yeniden açılacak iki okulun posta, telgraf giderleri, telefon ücret ve tesis masrafları karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. § g 
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HL393 Taşıt isletme ve onarma giderleri : 
Körler 've sağırlar okullarında kullanılan motorin araçların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.394 Kira bedeli : 
Ankara Körler Okuluna bağlı yurt kısmının mukaveleye bağlı kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.395 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
1 783 öğrencinin giyeceği 400 ve 286 hizmetlinin giyeceği 150 liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

15.396 Malzeme alım ve giderleri : 
Sağırlar okullarının ihtiyacı olan teknik işitme cihazları ile körler okulunun Türkiye çapındaki neşriyat ihtiyacını karşıla
mak için körler okulu matbaasının çinko, levha ve kabartma kâğıdı ve diğer ihtiyaçları öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili 
ders araç ve gereçlerin satınalmması için teklif edilmiştir. 

15.397 Yiyecek alım ve giderleri : 
Sağır, dikiz ve körler oknllarındn mevcut 1 083 öğrenciye ilâveten yeniden alınacak 100 öğrenci ile 28G idareci ve hizmetlinin 
yiyecek bedeli olarak teklif edilmiştir. 

Aded hibelâ" Gün Tutarı 

Eski öğrenci 1 683 350 300 1 767 150 
Yemi öğrenci 100 350 100 56 000 
İdareci ve hizmetli 286 350 300 300 300 

2 123 450 
11.399 Diğer alımlar ve giderleri 

öğrencilerin sağlık, ijyen, sosyal yardım harçbk ihtiyaçlarma karşılık olarak te'dif edilmiştir. 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME BÜROSU GİDERLERİ : 
15.451 Büro giderleri : 

Araştırma ve değerlendirme bürosunun döşeme, demirbaş, kırtasiye, yayın, yakacak, aydınlatma, temizlik giderleri için teklif edil
miştir. 

15.452 Ulaştırma öderleri : 
Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri için teklif edilmiştir. 
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15.453 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Mevcut motorlu taşıtların işletme ve onartma 'giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.454 Kira bedel i : 
Elektronik muhasebe makinalarınm kira bedelini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.455 Gryim - kuşam alam ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyimleri ile elektronik beyin ve makina servisinde çalışacakların iş elbiseleri bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.456 Malzeme alım ve giderleri : 
Büronun hfometlilerdyle ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtaların alınması için teklif edilmiştir. 

15.458 Bütçe, plân, metot ve organisyon araştırmaları, proje, dokümantasyon ve yayın giderleri : 
Eğitim düzeninin öngördüğü araştırmaları yapmak, müfredat programlarını hazırlamak ve özel bilgilerin toplanması için görev
lendirilecek personelin yolluk ve zaruri masrafları ile araştırma ve anketlerin hazırlanması, baskı ve taşıma gideri olarak tek
lif edilmiştir. 

15.459 Diğer alımlar ve giderleri : 
(İBM) elektronik makinalarınm bakım ve onarma giderleri ile diğer maddelerden k a r ş ı l a n a n ı m alımlar ve giderler i'ein tek
lif edilmiştir. 
BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ HAZİRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ : 

15.461 Büro giderleri : 
Basılı eğitim malzeme!eri hazırlama merkezi, ordumuzda uygulanmakta olan e ğ ^ i ve öğretin, eabsmaları için hazırlanan ki
taplarla, halk eğitimi çalışmalarına paralel olarak bastıracağı eserler ve okullarımızın ihtiyacı olan çeşitli kitaplar ve kıla
vuzlarla öğretici ders levhalarını h a r l a m a k l a görevlendirilmiş olup, memleketimizin eğitin, ve öğretim alanındaki hamlesinde mü
him rolü olacağına ve değerli yardımı olan bu merkezin çalışmalarının gerektirdiği ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edil
miştir. 

15.462 Ulaştırma giderleri : 
Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezinin posta, telgraf, telefon ücret ve i l e r l e r i n i karsdamak üzere teklif edilmiştir. 

15.466 Malzeme alım ve giderleri : 
Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezi için lüzumlu malzeme bedeli olarak teklif e.lilnıistir. 

15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderler : 
Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezi ordumuzda uygu!aumakta olan eği'ruı ve (ğretim çalışmaları için hazırlanan ki
taplarla halk eğitimi çalışmalarına paralel olarak bastıracağı eserler ve okul 'arımızm ihtiyacı olan baskı kâğıt ve bu islerle 
ilgili giderlerle bin temel 'eseri ı baskı ve kâğıt 'giderleri için teklif edilmiştir. 
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15.469 Diğer alımlar ve giderleri : 
Basılı eğitim malzemeleri hazırlama merkezinin diğer maddelerinden sağlanamıyan ihtiyaçlarının temini amaca ile teklif edil
miştir. 

KANDİLLİ RASATHANESİ G[DERLERİ : 
15.471 Büro giderleri : 

Kandilli Rasathanesinin demirbaş, ısıtma, aydınlataıa, telif ve tercüme hakları, kitap, dergi, abonman bedelleri, yayın ve baskı 
işleri için teklif edilmiştir. 

15.472 Ulaştırma giderleri : 
Rasathane tarafından yayınlan in dergilerin yurt içi ve dışına gönderme giderleri ile yurt dışındaki meslekî haberleşmenin 
masrafları ve posta, telgraf, telefon giderleri karalığı olarak teklif edıilmiştir. 

15.473 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Rasathanenin taşıt işletme ve onarma giderlerini karşılamak için teklif edilmiştir. 

15.474 Kira bedeli : 
Rasathanenin mukaveleye müstenit kira bedelini karşılamak amaeiyle teklif edilmiştir. 

15.475 Gryim - kuşam alım ve giderleri : 
Kandilli Rasathanesi hizmetlilerinin giyimleri ile makinalarda çalışan personel için satmalmaeak iş elbisesi karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

15.476 Malzeme alım ve giderleri : 
Rasat ve araştırmalar için gerekli malzeme satınalmması için teklif edilmiştir. 

15.479 Diğer alımlar ve giderleri : 
Elektronik aletler için lüzumlu cihaz ve küçük aletlerin muntazam çalışabilmeleri amaeiyle satmalmacak yardımcı cihazlar be
deli olarak teklif edilmiştir. 
EttİTİM BİRİMİ GİDERLERİ : 

15.481 Büro giderleri : 
Eğitim birimi hizmetlerinin gerektirdiği döşeme, demirbaş, kırtasiye ve yayım alımları ile yakacak, aydınlatma, temizlik gider
leri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.482 Ulaştırma giderleri : 
ESİtim birimi tarafından yayımlanan eserlerin öğretmenlere gönderilmesi, hizmetiçi çalışmalar için gerekli araç ve gereçlerin 
çalışma yerlerine taşınması ve kurumun posta,, telgraf, telefon giderlerini karşılamak amaeiyle teklif edilmiştir. 

15.483 Taşıt isletme ve onarma g i d e r i r i : 
Eğit in/birimi hizmetlerinde kullanılan iki aded motorlu taşıt aracının işletme ve onarma giderleri için teklif edilmiştir. 
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~15^6 Malzeme alım ve giderleri : 
Eğitim birimi İmametleri için ge eldi araç ve gereçlerin satınalınması için teklif edilmiştir. 

15.488 Mektupla öğretim, plân, arastama ve değerlendirme ve ilgili giderler : 
Eğitim biriminin ve eğitimımerközlerinin kurs ve diğer hizmetiçi çalışmalarım yurt çapında plânlaması ve eğitim çalışmaları 
için gerekli araç ve gereçlerin temini amaciyle teklif edilmiştir. 

15.489 Diğer alımlar ve giderleri : 
Eğitim biriminin görevlerine uygun olarak yapılacak fakat diğer maddelere girmiyen alımlar ve giderler karşılığı olarak teküif 
edilmiştir. 

PLÂNLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ GİDERLERİ : 
15.491 - 15.499 

Plânlama ve araştırma dairesin'n gidenlerini karşılamak üzere yeniden açdan maddelere ceman 855 000 lira teklif edilmiştir. 
15.531 Büro giderleri : 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin büro giderlerini karşılamak amaç. için teklif edilmfetir. 
15.535 Giyim - kuşam alım ve gMerler. : 

Hastanenin doktor, hemşire ve hasta bakıcılarının giyimleri (ile önlüklerinin satın alınması için teklif edilmiştir. 
15.536 Malzeme alım ve giderleri : 

Hastanenin yatak, karyola, çatal, kaşık ve lâboratuvar malzemesi alımları için teklif edilmiştir. 
15.537 Yiyecek alım ve giderleri : 

Hastanenin hasta, doktor, hemşire ve müstahdemlerinin yiyecek bedelini k a r ş ı l a n ı l amacliyle teklif edilmiştir. 
15.539 Diğer alımlar ve giderleri: 

Hastanenin diğer maddelerden temin edilemiyen alımları ve giderleri nçin tekli L edilmiştir. 
PREVANTORYUM - SANATORYUM GİDERLERİ : 

15.541 Büro giderleri : 
Prevantoryum - sanatoryum büro hizmetlerinde kullanılan kırtasiye, döşeme, dcmûsbaş, basılı kâğıt, temizlik, aydınlatma gider
lerini karşılamak üzere teklif cdilmiıtir. 

15.542 Ulaştırma giderleri : 
Kurumun posta,, telgraf, telefon ücret ve taşıma giderleri içi,ı teklif edilmiştir. 
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^ 5 4 3 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Prevantoryum - Sanatoryumun motorin araçlarının taşıt işletme, onarma giderlerini karşılamak üzere tddif edilmiştir. 

15.545 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Kurumda çalışan odacı, kapıcı, b.kçi, donatıcı, takipçi, şoför gibi hizmetlilerin giyimleri üe usta, bahçıvan, makinist, teknisyen, kalori
ferci ve temizleyici gibi kirletici hizmetlerde bulunanlara verilecek iş elbisesi, iş gömleği, palto, tulum üe doktor, hemşire ve has
tabakıcıların müessese içindeki ve müessesenin göreceği lüzuma göre olan giyimleri füe önlüklere sarf edilmek üzere teklif edil
miştir. 

15.546 Malzeme alım ve giderleri : 
Kurumun ihtiyacı bulunan yatak yüzü yatak çarşaf,,, ncvresm, çatal, kaşık, sürahi, sofra takımı, sofra muşambası, hasta muşambası 
'emaye kova, lâboratuvar malzemesi satmalmması için teklif edilmiştir. 

15.547 Yiyecek alım ve giderleri : 
Kurumun hasta, doktor, hemşire ve müstahdemlerinin yiyecekleri için geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyaca kâfi geldiğin
den 1969 yılı için de aynı teklif edilmiştir. 

15.549 Diğer alımlar ve giderleri : 
Kurumun hizmetlerini uygun ol ırak yapılacak fakat diğer maddeleri haricinde alımı gerektiren elektrik havagazı, su, sabun, soda, 
yakacak, elektrik malzemesi, ro . ' gen cihazı ile su soğutma cihazı, duş ıkolyası, sac, bakır tel, yer ımuşambası cilâsı gibi ahmiar 
ve giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

DIŞKURULUŞLAR GİDERLERİ : 
15.851 Büro giderleri : 

Yabancı ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri ile kültür ataşelerinin büro hizmetleri ile ilgili alım ve giderleri olarak tekif edimiştir. 
15.852 Ulaştırma giderleri : 

Dışkuruuşlann posta - telgraf, telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
15.854 Kira bedeli : 

Dış kuruluşlar için kiralanmış binaların mukaveleleri gereğince ödenecek kira bedeli için tekMf edilmiştir. 
15.859 Diğer alımlar ve giderleri : 

Dış kuruluşlar harcamalarının diğer maddelerden temin edilmiyen giderleri fearşüığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ : 

16.211 Büro giderleri : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi lâboratuvar, büro malzemeleri giderleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. 
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16.216 Malzeme alım ve gider ler i : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Ün ive r s i t e l in kimya, fizik, jeoloji, botanik, zooteknik, tarla ziraati, bağ, bahçe, top
rak ve bakaeriyoloji lâboratuar lar ın ın iyi bir seviyeye ve öğretime yarıyaoak şekle gelmesi için önemli malzemelerden bir kıs-
mımn satmalmması için teklif ed ilmiştir. 

16.219 Diğer alımlar ve gider ler i : 
Lâboratuvalann ihtiyaçlarına uygun olarak yapılacak fakat diğer .maddelere girmiyen alımlar ve giderler karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.370 tç fuar ve sergiler giderleri : 

Her yıl Ankara'da açılmakta olan Devlet Resim ve Heykel sergilerinin her çeşit giderleri ile Mfcaloğ, afiş, ödüller ve jüride iyi 
not almış eserlerin bedelleri v.s. yönetmeliği gereğince bu maddedeki ödenekten karşılanmaktadır. Bu serginin yurt içinde dolaştı
r m a s ı ve kültür anlaşmaları ge^eğince yabancı memleketlerin memleketimizde düzenledikleri sergi giderler* için teklif edil
miştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 
Türk elişlerini dış ülkelerde tanıtmak içdn Avrupa'nın birçok şehirlerinde açılan çağdaş Türk resim ve heykel sanatı sergileri
nin teşhirine bu yıl yine dışişleri ile müşterek devam olunacaktır. Bu mahiyetteki sergiler ile uluslararası sergilere katılma ile 
ilgili nakliye, sigorta, katalog ve afiş giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

1969 yılı içinde ülkemizde Batı Almanya, Birleşik Arap Cumhuriyeti, italya ile kültürel münasebetler çerçevesinde yapılacak top
lantılar ile Türkiye'de Avrupa İzcilik Teşkilâtının yapacağı toplantının her tür lü gideri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantılar,. giderleri : 
Eğitimle ilgili olarak yurt dışınla yapılacak toplantılardan lüzumlu ve faydalı görülenlere katılmamızı temin amaciyle yapılacak 
harcamalar için teklif edilmiştir. 

16.430 Ulunlararası, profesör, uzman m * n u r ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
iktisadi Kurulun 20 Temmuz 1961 tarihinde yaptığı toplantısında kültür münasebetlerinin siyasi yatırım teşkil ettiği, bu münase
betler için yapılacak küçük harcamaların memlekete çok büyük faydalar temürvlcccği hususunda mutabakata varılmıştır. 
Bu bakımdan 1969 yılında geliştirilecek münasebetlerden burs sayısının çoğaltılması, mevcut burs bareminin yükseltilmesi ve ya
bancı ülkelerle olan temasın çoğalmasını sağlamak üzere belirtilen artışların yapılması lüzumlu ve zaruri görülmektedir. 
Yabancı hükümetler emrine tah ds edileicek burs ile yabancı uyruklu, Türk soyundan öğrencilerin bursları ve milletlerarası kül
tür kurumlarının heyetlerini ağırlamak amaciyle teklif edilmiştir. 
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TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.711 Bakanlık temsil giderleri : 

Bakanlık makamının yerli ve yabancı misafirlere yapacağı, kaz, ikram ve temsilin gerektirdiği her türlü giderler kargılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

16.712 Karadeniz Teknik ve Atatürk üniversiteleri temsil giderleri : 
Üni versite rektörlerinin yerli ve yabancı misafirlere yapacağı izaz, ikram ve temsilin gerektirdiği her türlü giderler karşılığı 
olarak teklif edilmdştir. 

16.713 Akademiler temsil giderleri : 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri reislerinin yerli ve yabancı misafirlere yapacağı izaz, ikram ve temsilin gerektirdiği her 
türlü giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.714 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları temsil giderleri : 
Yüksek teknik ve teknik öğret nen okulları müdürlerinin ağırlama ve temsilini gerektirdiği giderleri için yeniden açılan bu mad
deye 25 000 lira teklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımı : 

Bakanlık merkez binaları ile Bakanlığımıza bağlı kurum ve okulların keşfe müstenit küçük onarımları ile 50 000 liraya kadar 
yeni yapımları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onanım : 
Okullarda mevcut makina ve teçhizat die öğretimle ilgili araç ve gereçlerin küçük onarımları için teklif edilmiştir. 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ : 
16.910 Orta - Doğu Teknik ütdvernite ü cari giderleri : 

Üniversitenin gelirleri jile «Me le r i arasındaki farkın genel bütçeden ödenmesi gerektiğinden 1969 yılı cari harcamalar için 
44 765 000 lira teklif edilmiştir. 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 

16.921 Büro gideleri : 
Atatürk Üniversitesinin genel yönetimle ilgili alımları ve gidenlerine dâhil döşeme., demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydınlatanla ve 
temizlik giderleri için teklif edilmiştir. 

16.922 Ulaştırma giderleri : 
Üniversitenin posta,, telgraf tele *>n ücret ve taşıma giderleri için teklif edilmiştir. 

16.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Mevcut motorlu taşıtların işletme ve onarma giderleri için teklif edilmiştir. 
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16.925 Giyim - kuşam alım ve giderlerin : 
Üniversitede görevli hizmetlilerin giyim - kuşam alım ve giderleri için teklif edilmiştir. 

16.926 Malzeme alım ve giderleri : 
Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili ders, araç ve -gereçlerin aatmalmması i ç > teklif edilmiştir. 

16.929 Diğer alımlar ve giderleri: 
Üniversitenin diğer maddelerden temini mümkün olmıyan a tmlar ve giderleri için teklif edilmiştir. 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 

16.931 Büro giderleri : 
Karadeniz Teknik: Üniversitesinin döşeme, demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydınlatma ve temizlik gedirleri iein teklif edilmiştir. 

16.932 Ulaştırma giderleri : 
Üniversitenin posta, telgraf, telefon ücretleri ile taşıma giderleri için teklif edilmiştir. 

16.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Üniversitede mevcut motorlu taşıtların işletme ve onarma giderleri için teklif edilmiştir. 

16.935 Giyim - kuşam alım ve giderleri': 
Üniversitede görevli hizmetlilerin giyim, - kuşam vo giderleri için teklif edilmiştir. 

16.936 Malzeme alım ve giderleri : 
Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili ders araç ve gereçlerinin s a t m a l ı n ı z ı için teklif edilmiştir. 

16.939 Diğer alımlar ve giderleri : 
DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ GİDERLERİ : 
Üniversitenin diğer maddelerdentemini mümkün olamıyan alımlar ve giderleri için teklif .edilmiştir. 

16.941-16.949 
Diyarbakır Tıp Fakültesinin 1969 nplî yılı harcamaları Ankara Üniversitesi Bütçesine dâhil edildiğinden bütçemize ödenek kon
mamış ve maddeler kaldırılmıştır. 



DAİKESİ 

Meslekî ve Tek. Öğ. Müsteşarlığı 
İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Öğretmen Ok. Genel Müdürlüğü 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Eski Eser. ve Müz. Genel Md. 
Kütüpaneler Genel Müdürlüğü 
Yayımlar ve Bas Eğ Mal Gn. Md 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
Millî Kütüpane Genel Müdürlüğü 
Beden Eğ ve izcilik Müdürlüğü 
Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

1969 malî yılı yatırım harcamalarının kurumlara göre dağıtımım gösterir cetvel 
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Genel toplam 3 278 000 369 426 000 83 780 000 98 075 000 4 945 000 6 000 000 1 220 000 70 000 566 794 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 
31.421 Sağır, dilsiz ve körler okulu sermayesine : 

(Sağır, dilsiz ve körler okullarının döner sermayesini takviye için teklif edilmiştir. 
31.422 3423 sayılı Kanunla İdare edilen meslekî ve teknik öğretim okulları döner sermayesine : 

Vatandaşların piyasada yaptırmalarına imkân bulamadıkları istihsal vasıtası olan çeşitli alet ve makinalarmı döner sermayesi 
bulunan teknik öğretim okullarında yaptırmakta, dolayısiylc memleket ekonomisine büyük faydalar sağlamaktadır. 
3423 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince hazırlanan yönetmelik hükümlenine göre yürütülen döner sermaye işlerinin normal 
faaliyetlerinin temini için mevcut sermayesine yardım olarak teklif edilmiştir. 

31.423 İlköğretmen okulları döner sermayesine : 
3704 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre kurulmuş olan ilköğretmen okulları döner sermayesine yardım olmak üzere gecen yıl 
açılan maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

31.424 Devlet kitapları döner sermayesine : 
iDevlet kitapları döner sermayesine yardım olmak ü^ere geçen yıl açılan bu maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

31.425 6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi Basımevi döner sermayesine : 
Üniversite Basımevinin döner sermayesine yardım olarak teklif edilmiştir. 

31.426 336 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi döner sermayesine : 
Üniversite matbaası ile mevcut fındık bahçelerinin bakım ve işletmesi için döner sermayeye yardım amaciyle teklif edilmiştir-. 

(KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli : 

Okul ve kurumlar için gerekli arsa ve (binaların kamulaştırma ve satmalmalarmı karşılamak amaciyle teklif edilmiştir. 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 
34.220 Meslek Eğitim Merkezine yardım olmak üzere Orta - Doğu Teknik üniversitesine : 

Hükümetimiz ile Avrupa İktisadi Kalkınma Konseyi İskân 'Fonu arasında akdedilmiş 1 500 000 dolarlık mukavele gereğince Mes
lek Eğitim Merkezine 1 300 000 dolar tahsis edilmiştir. 
Bakanlıklararası protokolla bunun 500 000 doları İmar - İskân Bakanlığına verilmiş, bakiye 800 000 doların istikraz itfa tablo-
suna göre 6 şar aylık vadelerle senede iki taksitte 72 030 40 dolar ödeme zarureti hâsıl olmuştur. 1969 malî yılı, Bakanlığımız 
Bütçesinin bu maddesine Meslekî Eğitim Merkezine ödenmek üzere Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 72 030.40 dolar karşılığı 
olarak 654 036.04 Türk Lirası ile birlikte merkezin bir kısım masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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34.240 Fen öğretimini geliştirme projesi için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna : 
Memleketimizde başlamış bulunan fen öğretimini geliştirme ve programların yenileştirilmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu 
çalışmaları yürütmek üzere «Millî Eğitim /Bakanlığı Fen Öğretim Geliştirme Bilimsel Komisyonu» kurulmuştur. Fen öğretiminin 
geliştirilmesi ve memleketin muhtacolduğu kaliteli fen ve teknik personelin yetiştirilmesi, üniversitelerimizin ve Türkiye Bilimsel 
ve Teknik -Araştırma Kurumunun da kanuni görevleri arasında bulunduğundan, bu Komisyon, Talim ve Terbiye Dairesi Başkam 
ile 5 üniversite ve bir TÜBİTAK temsilcisinden kurulmuştur. 
Geliştirilen modern matematik ve fen programları 9 lisemizde geçen yıldan itibaren uygulanmıya başlamıştır. 
Bu çalışmaların devamını sağlıyabllmek için gerekli ödeneğin TÜBİTAK Bütçesine aktarılmak üzere «Bakanlığımız 1969 malî 
yılı bütçesine konulması ve bu konuya öncelik verilmesi gereklidir. 
DONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 

34.610 İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki ÇARE'nin fon hesabına : 
Hükümetimiz adına Kızılay'ın ÇARE Örgütü ile yaptığı protokola göre, adı geçen örgüte Bakanlığımız tarafından ödenmesi gere
ken personel ve yönetim giderleri karşı!ğı olarak teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.720 uluslararası Kurum ve dermfcfcra katılma payı : 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu sözleşmesinin onanması hakkındaki 4891 sayılı Kanuna göre milletlerarası 
kurumlara katılma payı vermekle akden görevli bulunduğumuz UNBSGO'ya bir yü vereceğimiz pay karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

34.725 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna : 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ile Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Millî Merkezi ve Milletlerarası Müzeler Konseyi Türkiye 
Millî Komitesine ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.646 Güzel Sanatlar alanında üstün başarı gösterenlere teşvik ödülü : 
Güzel Sanatlar alanında başarı gösterenlere teşvik ödülü verilmesi amaciyle teklif edilmiştir. 

35.647 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına : 
7117 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına devletçe yapılması gereken yardım olarak teklif 
edilmiştir. 

35.648 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi öğrenci kantinine yardım : 
Üniversitelerin öğrenci kantinine yarım olarak teklif edilmiştir. 

35.649 Yüksek Teknik Okulları öğrenci kantinine yardım : 
Yüksek 'Teknik okullarının öğrenci kantinine yardım olmak üzere teklif edilmiştir. 
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DERNEK, BİRDİK, KULMTM, KURULUŞ, SANDİK VE DUNZRRİ TFBEıKKÜLLERE YARDIM : 
35.711 Bakanlık Memur ve müstahdemlerinin Yardımlaşma Sandığına (Öğle yemekleri için) : 

Bakanlık merkez memur ve müstahdemlerinin öğîo yemeklerine yardım olmak üzere Dakanlık Memur ve Müstahdemlerinin Yar
dımlaşma ıSandığına yardım olarak teklif edilmiştir. 

35.712 Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına (öğle yemekleri için) : 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere teklif 
edilmiştir. 

35.720 Üniversite ve Yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımı : 
Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine il»T,, tedavi ve para yardımı için teklif 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 : 
Çeşitli dernek ve meslek kurundan ile genelik teşekküllerinin geliştirilmesini sağlamak amcaiyle teklif edilmiştir. 

35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki' 6972 sayılı Kanun g-ereğince birliklere yapılacak yardımlar : 
0972 saydı Kanunun 1) ucu maddesinin sarih ve katı hükmüne göre gerek Bakaniğu;uz ve gerekse Sağlık ve Sosyal Yardnn Ha
kanlığı Bütçesine, özel idareler, belediyeler bütçesinden bu maksatla ayrılan ödeneğin konulması tabetmektedir. Halen 58 
ilimizde 80 yetiştirme yurdu va,-dır. Bu müesseselerde 7 - 18 yaşlarmda 10.951 çocuk yetiştirilmektedir. 1966, 1967 ve 1968 malî yıl
larında bu kanunun esas ve kıstasına göre ödenek verilmediği için programa göre bu yıllarda açılmam gereken müesseseler açıl
mamış ve haklarında koruma kararı alınmış sıra Ibekliyen çocuk sayısı 9286 ya yükselmiştir 
Buitiba-da yıllardan beri sıra bekliyen çocuklardan hiç olmazsa bir kısmının daha korunmaya alınmasını sağlıyabilmek iein söz 
konusu kanunun sarih ve kati hükmüne müsteniden asgari had olarak teklif edilmiştir. ' ' ' 

35.770 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirmeler karşılığı : 
2005 saydı -Kanun gereğince pansiyonlu ortaokullar ve liselerde okuyan memur çocuklarının pansivon ücretlerinden yapılacak 
ı% 10 indirim karşılığı olarak teklif 'eeilmiştir. 

35.820 Dernek, birlik, kurum kuruluş ve benzeri teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan ve ilgili 
bakan tarafından müştereken yapılır.) 
Dernek, kurum, kuruluş ve ben/eri teşekküllere yardım nmadyle yeniden acilan bu maddeye 4 000 000 lira ödenek konulması 
teklif edilmiştir. 
BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.300 Geçen yıllar borç lar : 
-Çeşitli sebepleri; yılı içerisinde ödeneıuiyen borçların ödenmesi amaciyle teklif edilmiştir. 

http://ac.ila.7i
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11.000 11.440 159 sayılı Kanuna tevfikan ayda bin lira hesabiyle bakana ödenecek tahsisat karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
12.000 12.110 Teşkilât Kanunları ile kabul edilen kadrolardan (L) cetveline almanlar hariç fiili kadroların esas vazife ve ek ve görev olarak 

kullanıldıkları ve 242 sayılı Kanun gereğince üç üst dereceye terfiler de nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
4 851 600 759 kadronun yıllık tu tan 

+ 730 199 ' kadro üstü maaş. alanlar yekûnu 

5 581 799 Fiili kadro yekûnu 
/ 658 800 60 adedi ek görevde kullanıldığından tenzili 

4 922~999 
+ 439 198 Ek görev olarak kullanılan kadroların 2/3 tutarı 

5362197 
+ 1 616 803 263 sayılı Krom nla verilen % 35 zamlar karşılığı 

6 979 000 
12.150 819 sayılı Kanuna tevfikan yapılacak ödemelerle ilgili bilâhara aktarılacak tahsisata karşılık tertibin muhafazası için bir lira tek

lif olunmuştur. 
12.210 Sürekli hizmetliler kadrolarında 1964 yılından beri her 'hangi bir artış olmamıştır. Bu kadrolarda vazifeli personelin her biri iki 

terfi süresi geçirmiş bulunmaktadır. Gerek bunların terfi etmelerini sağlamak ve gerekse teknik hizmetlere yardımcı olarak istih
dam edilen ücretli eleman adedi de teknik faaliyet sahasının genişliği nimetinde artmakta olduğundan bugünkü ihtiyaca cevap 
verebilmek için bu maddeye mevzu tahsisatın bir miktar artırılmasına kati lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

12.230 Geçici hizmetli kadrolarında her hangi bir ilâve teklifinde bulunulmamış olduğundan 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
12.250 Halen çalıştırılmakta bulunan 2 uzmanın 1969 yılında da hizmetlerine ihtiyaç .görüldüğünden mukaveleleri ahkâmına tevfikan her 

hangi bir ücret artışı yapılmamıştır. 
12.280 Bakanlık park ve bahçesinde çalıştırılan işçilerin yevmiyeleri -karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
12.310 Mevcut aylıklı kadrolarda çalışan personele 4598 sayılı kanuna tevfikan verilecek çocuk zammı karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
12.320 Hâdiselerle ilgili lolmakla beraber geçmiş yıllar sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği düşünülerek 1968 yılı tahsisatı aynen muhafa

za edilmiştir. 
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12.330 Geemiş yıllar sarfiyatına nazaran kâfi geleceği düşünülerek 1968 yılı sarfiyatı aynen muhafaza edilmiştir. 
12.340 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesine tevfikan verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönetmelik 'hü

kümlerine göre maaşlı memurlara eski yönetmelik hükümlerinden ayrı olarak yanlımda bulunulması derpiş edilmiş olmasından do
layı 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

12.350 Rakımı 1 500 metreden yüksek taşra teşkilâtında görevli personel mevcuduna ve geçmiş yıllar sarfiyat seyrine göre kâfi gelece
ği düşünülerek 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

12.370 Bu tertibe 12.110 ve 12.210 maddelerinde yer alan ımaaş ve ücret bölümlerindeki ödemelere muvazi olarak % 25 giriş aidatı 
ve % 100 artış farkları da hessabeddlmek suretiyle kâfi geleceği düşünülerek 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiş
tir. 

12.380 (E) cetvelinde müstahdem personelin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tevfikan hastalık sigortası olarak aylık 800 li
ra hesabiyle teklif olunmuştur. 

12.410 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

12.520 Elâzığ - Van hudut hattı, İstanbul l imanlar Bölge müdürlüklerinde görevli kasa. tazminatına müstahak 4 personel dcin aylık 
150 lira hesabiyle 7 000 lira teklif olummuştur. 

12.590 İşletmeye açılmış olup 3487 sayılı Kanuna ' tevf ikan bakıma alınmış bulunan hatların bakım ve tamirat islerinde çalışan işçile
rin, kanun ve talimatnameye göre verilecek kaza tazminatı ile bunların teçhiz ve tekfin masrafları karşılığı olarak teklif 
olunmuştur. 

12.610 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
12.710 5027 sayılı Kanun gereğince Bakanlıik müsteşarına ayda 350 lira hesabı ile verilmesi gereken yıllık temsil ödeneği olarak 

teMif olunmuştur. 
12.811 Yatınım programına uygun olarak mevcut iş durumu nazarı itibara alınmak suretiyle çeşitli devlet inşaatlarından ihtiyaç du

yulan teknik personelin sağlanması için teklif olunan ödeneğin kâfi geleceği düşüncesi ile 100 000 lira noksan teklifte bulu
nulmuştur. 

12.813 İş durumu nazarı itibara alınmak ve iş programının tatbikini sağlamak amacı ile faaliyetlerin koordine, kontrol ve denetle
meleri maksadiyle tavzif olunacak personelin seçici görev yolluklarını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

12.814 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
12.816 Vazifeleri icabı seyyar görev ifa eden personele 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine tevfikan verilecek tazminat karşı

lığı olup kâfi gelebileceği mülâhaza olunarak 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
12.821 Bakanlık emrinde istihdam edilen 25 müfettişin heran artan iş durumunun ica bettirdiği zarurete binaen geçici görevle tavzif

lerinde ödenecek harcirah olup iş ve zaruret dolayısiyle bu tertipteki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
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~ 7^831 Staj ve öğrenim gören personelin yolluklarım karşılamak amaciyle tecrübelere atfen kâfi gelemiyeeeği düşünülmüş ve tertip
teki ödeneğe bir miktar ilâve yapılmıştır. 

12.832 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
12.834 1969 yılında taşradaki personeller için tertiplenmesi tasarlanan ımeslekî kuralara iştirak edecek 50 personel için asgari 100 lira 

hesabı ile 5 000 lira teklif olunmuştur. 
12.841 Geçmiş yıllar sarfiyat seyrine göre aylık vasati 850 900 lka arasındaki bir sarfiyat yapıldığı görülmüş ve bu suretle kâfi ge

leceği düşünülerek 10 000 lira teklif olunmuştur. 
12.853 Yapılacak işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli etütleri yapmak üzere her sene olduğu gibi 1969 yılında 

da personelin bir kısmının olsun yurt dışına gönderilmelerinin temini içhı tertibe bir miktar ilâve yapmaya kati lüzum hâsıl 
olunmuştur. 

12.871 Muhtelif yabancı memleketlerde M öğrenim ve staj imkânlarından faydalanmak -maksadiyle yapılacak sarfiyatı karşılamak üze
re 1968 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

12.872 Yapılacak işlerin düzenli bir şekilde .olması ve bu suretle plân uygulanmasının en faydalı hale gelmesini sağlamak maksadiyle 
gerekli çalışma sistemini tesbit etmek üzere personelden bir (kısmının yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara katılabil
melerinin temini için teklif olunmuştur. 

13.000 13.110 Devlete ait yurt sathında bü^m resmî binaların yapımları ile ilgili .olarak her türlü plân, proje gibi ön çalışmalarla inşaat 
safhasındaki yapıların kontrol kabııl ve kesinhesap "muamelelerinin Bakanlığımıza ait bulunması hasebiyle bu çalışmalarla ilgili, 
kâğıt, kırtasiye ve diğer tersim malzemesi, kopye kâğıtları gibi ihtiyaçlar için yapılan ödenek teklifinin Jkâfı'geleceği düşünül
müştür. 

13.120 1968 yılında ele alınacak yatırım faaliyetlerinin gerek ihale safhası ve gerekse ihaleden sonraki safhalarda lüzumlu her türlü şart
name', sözleşme, birim fiyatları gibi'basılı evraklarla defterlerini tabettirilmesi gayesine matuf olmak üzere ihtivaca binaen 
tertip aynen muhafaze edilmiştir. 

13.130 Köy yolları ve köy içme sularının -Köy İşleri Bakanlığına devri dolayısiyle Bayındırlık müdürlükleri 1966 yılından itibaren vilâ
yet bütçelerinden aynlmış her türlü ihtiyaçları Bakanlığımız bütçesinden karşılanmaya başlanmıştır. Bu sebeple bayındırlık mü
dür! tikierin deki bütün demirbaş ve dö^me eşyaları Y. S. E. müdürlüklerine devredilmiş almasından dolayı bayındırlık müdürlük
lerimizin döşeme ve demirmaş ihtiyarları' 1967 yılından itibaren tedricen karşılanmaya başlanmıştır. Ancak tahsisat kifayetsizliği 
sebebiyle 1968 de tamamlanam!yar/bâzı ihtivaların kısmen «lsun 1969 da telâfi edilebilmesi zorunlu görülmüş olmakla beraber 
tasarruf mülâhazası ile tertip aynen muhafaza edilmiştir. 

13.140 Bakanlığımızın öteden beri abone olduğu dıs yayınlardaki teknik eserlere her sene bir yenisi ilâve edilmekte olup bunların temi
ni ve ayrıca bastırılmasına devam olunacak*Baymdırhk İşleri Dergisinin verilecek makalelerin telif ücretleri ile tercüme bedel
lerini karşılamak amaciyle teklif olunmuştur. 
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13.150 1968 yılında kiralanması sorumlu bulunan binalarla limanlar inşaatı bölge müdürlükleri ile .gurup amirliklerinin ve merkez bi
nalarının ya&acak ihtiyaçları karşılığı ,olarak teklif «olunmuştur. Hükümet konaklarında .oturan bayındırlık müdürlüklerinin yaka
cak ihtiyarlan Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılandığından bu bölüme 808 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre müteferrik müstahdem mahiyetinde olup (D) cetvelinden ücret alan ve fiilen çalışır 
durumda bulunan odacı, belkçi, kapıcı, dağıtıcı, takipçi, şotfiör gibi 190 aded müstahdemden 190 adedine elbiselik kumamla dikiş 
feeti 190 çift ayakkabı, miadı d olan 50 kişinin palto bedeli olarak teklif olunmuştur. 

13.190 Merkezde demiryol ve limanlarla yapı işleri ve hava meydanları inşaat reisliklerinin taşrada bö%e müdürlükleri ile bayındır
lık müdürlüklerinin çeşitli ihtiyaçları karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

13.210 Her yıl artmakta olan yatırım hacmi ile orantılı olarak teknik personel mevcudu da artmaktadır. Gerek Bakanlık binası, ,gerek 
kira ile oturulan ve yeniden kiralanacak binaların kullanma suyu ile personelin içeceği içme suyu ve bu meyanda 30 bölge müdür
lüğümün su ihtiyaçlarım karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

13.220 Bakanlık binası ile merkezde kira ile oturulan binaların ve bayındırlık müdürlüklerinin çeşitli temizlik malzemesi ihtiyacını fcar-
şilamak üzere ,30 000 lira teklif olunmuştur. 

13.230 Bakanlık binası ile merkezdeki kiradaki binaların ve .30 bölge müdürlüğü ile 6 7 bayındırlık müdürlüğü binalarının ışıklandır
ma araç, ıgereç ve malzeme bedelleri i le elektrik ücretlerini karşılamak üzere 19 68 yılma nazaran 10 000 lira fazlasiyle 175 000 
lira teklif olunmuştur. 

13.240 Bakanlığın ön cephesi ile iç kısmında bulunan bahçenin tezyini mevcut ağaçlarla çiçek ve çimlerin bakımı için çeşitli gübre ihtiyaç
ları ile yenilemeler, tohum, araç ve gereç alınması her yıl vukua gelen ihtiyaçlar oü mlesindendir. Bu sebeple tertipteki ödemek aynen 
muhafaza edilmiştir. 

13.290 Temizlik aydınlatma ve benzeri ,gibi ihtiyaçlar dışında kalan yalgından korunma ve pasif korunma gibi hizmetlerin ifasının 
.gerektirdiği malzeme alet ve cihazlar için merkez ve taşra kuruluşlarımızın ihtiyaçlarım karşılamak maksadiyle 10 000 lira teklif 
olunmuştur. 

13,410 Yatırım hacminin her -geçen yıl biraz daha artması bir yatırım hizmeti gören B akanlığımızı vakinen etkilemekte bulunduğundan 
hizmetlerin kontrol ve takibi ivedilik arz etmektedir. Bayındırlık müdürlüklerimizin vilâyet "bütçelerinden faydalanma imkânı 
kalmadığından hizmetlerin sekteye uğramaması için haberleşmede gerekli pul bedeli ile telgraf ücretleri ve paketleme isleri için 
gerekli harcamaları karşılamak üzere merkezdeki'üc büyük "reislik ve bunlara bağlı çeşitli ünitelerle diğer teknik ve idari'örgütle
rinin ihtiyarlarını k a r l a m a k üzere geç:nîs yıllar sa'rfiyat seyrine göre kâfi geleceği düşünülmüş ve 75 000 lira noksanı ile teklifte 
bulunulmuştur. 

13.420 Eor yıl artmakta bulunan ya t ımı faaliyetlerinin aslında yatırım hizmeti gören Bakanlığımızı vakinen etkilemekte bulunduğun
dan vurdun her köşesinde devam etlen ve yeniden başlıyaeak olan yapı, tesis ve büviik onarım hizmetlerinin takibi isi sürat ve ive
dilik* gösteren hususlarda ekseriye telefonla yapılmakta olduğundan merkezde üç büyük reislik ye bu reisliklere bağlı çeşitli üni-
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telere Bakanl ığ ın teknik ve idari mahiyet teki diğer örgütlerinin telefon cihazları ve telefonla yapacaklar ı konuşma ücretlerini 
karş ı lamak üzere maddedeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

13.510 1959 model olan Bakan l ık makam arabası sık sık bakıma ihtiyaç göstermekte o lduğundan bakım, onarım masraflar , ile akar ya
kıt ve madenî yağ masraf lar , karşıl ığı 25 000 lira teklif olunmuştur . 

13.520 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Bakanl ık Müsteşarı makam arabasının aka ryak ı t iht iyae. ile ie ve dıs lâstik bedelleri, a rabanın 
bakımı onarımı, için gereki yedek parça bedeli, t amir ücreti karşılığı olarak 15 00!) lira teklif olunmuştur . 

13.610 Halen merkezde Bakanlık teşki lâ t ına dâhil Hava Meydanlar ı İnşaat Reisliği ile aynı Reisliğe bağlı Araş t ı rma Fen Heyet i ve la
b o r a t u a r l a r ı n ı n o turduğu apa r tman dairesi ile Yapı İmar İşleri Reisliğine bağlı bâzı ünitelerle 5 nci Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n ü n oturdu
ğu binanın ve Bursa , İzmir, Kütahya , Konya, Kayseri, Samsun, ( îaziantep, K!ây/.ğ, Trabzon, Krzurum, Van Yapı İsleri Bölge Mü
dür lükler i ile Adana , Adıyaman, Antalya, Bitlis, Burdur , Bdime, Blâzığ, CKimü: hane, Kas tamonu, Kayseri , Kırşehir , Kocaeli, Kü
tahya, Manisa, Nevşehir, Rize, Sku-p, Van ve Yozgat Bayındır l ık Müdür lük le r i ile Demiryol lar ve Limanlar inşaat Reisliği binala
r ının yıllık k i ra bedeli olarak tekliT olunmuştur . 

14.000 14.110 13 . 8 . 1060 tar ih ve (5/Ö85! r vılı Bakanlar Kuru lu karar ı ile kabul edilen Devlet t a ra f ından kul lanı lan binaların yangından 
korunması hakk ındak i Yönetmel --in 4(5 ıc - r b i d e s i ..rere-.m-e, taşra öğü t l e r im iz in bulunduklar ı binalarda bu y ö n e t m e l i k ba t t ı 
listede gösterilen mae . gereğ ve donatım eşyasını bu lundurmak lüzumuna binaen teklif o lunmuştur . 

14.341 Ter t ib in muhafazası için bir lira teklif o lunmuştur . 
14.342 7126 sayılı K a n u n ve k a n u n u n yürütülmesi ile ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanl ığ ın sivil savunma ile ilgili araç 

ve gereçlerden bir kısmının olsun temini için teklif o lunmuştur . 
14.510 1969 yılı iş du rumuna göre açılarak kurslara iş t i rak edecek 50 perso.ml için vasati 500 lira hesabı ile 25 000 l iraya ihtiyae duyul

duğundan teklif o lunmuştur . 
14.521 1969 yıl ında 36 öğrencinin burs iu-reti ek»;ak aylık 350 lira ve yıhln 500 lira *&iv masraf larda ilâve edilmek suret iyle 165 000 

l i raya ihtiyaç duyulmuştur . 
14.522 36 burslu öğrencinin prat ik dev.esi olan 2 ay için ayda ortalama 500 lira hesabiyle yapılacak staj masrafları karşılığı teklif olun

muştur . 

16.000 16.210 Yapı malzemesi araş t ı rma l âbmMİuvarmn çeşitli iht iyaçlar; karşılığı teklif o lunmuştur . 
16.390 Her gün biraz daha ar tan yurdun her yanında yükselen büyük yapı ve tesisleri, bunların yapımlar ında hisseleri olan vatandaşla

ra gösteril ip tanıt ı lması , ayrıca bu yapı ve tesisleri görmek ve tanımak ihtiyacı iç ve dış tur izmin gelişmesi bak ımından yarar l ı 
müta lâa edilmekte olduğundan gerek çeşitli o r a n l a r ı n a ödenecek masraflarla telif te rcüme gibi eserlerin yayınlanması , sergiler 
açılması, sergilere katılma gdri giderlerle gerek merkezde ve taş radaki eserîeri . - 'z i t an ı tmak için gerekli masrafları karş ı lamak üze
re teklif o i ımmuuur . 

16.410 Tert ibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur . 
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16.430 1968 yılında İ. A. E. S. T. E. kanalı ile gelecek yabancı uyruklu eem'an 25 öğrencinin 2 aylık giderleri karşılığı teklif olunmuş
tur. 

16.710 Her geçen gün faz daha artmakta bulunan yatırım hacmi ile orantılı olarak Bakanın takdir haklan altında sarfolumacak hu 
madde ile ilgili ödemelerde devamlı olarak artış kaydedilmekte bulunduğundan tertip aynen muhafaza edilmiştir. 

16.810 Bakanlık binasında yapılmasına kati lüzum hâsı].iolan çeşitli onaom masrafları ile bâzı bölge müdürlükleri binalarının onarımları 
•karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

16.821 I}emiryollarnıa ait makina ve teçhizatın bakım ve küçük onarımları için teklif olunmuştur. 
16.822 Liman, iskele ve balıkçı barınaklarına ait makine ve teçhizatın bakım ve küçük onarımları için teklif olunmuştur. 
16.823 Yapı işleri bölge müdürlükleri ile bavmdırlık müdürlükleri ve müstakil kontrol fen heyeti müdürlükleri emrindeki vasıtaların ba

kım ve küçük onarımları için te'.dif olunmuştur. 
16.824 Hava meydanları İnşaat Reisliği emrindeki araçların bakım ve küçük on:an;mları için teklif olunmuştur. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 21.111 Artan iş hacmi karşısında mevcut personel, tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılayamamaktadır. 6150 sayıh Kanun hüküm
leri dâhilinde devamlı Merin projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara yaptırılması maksadı ile teklif olunmuştur. 

21.112 Maddenin muhafazası ve bu mıddey:1 aktarılacak ödenek bulunması göz önüne umarak bir lira teklifte bulunulmuştur. 
21.113 Maddenin muhafazası için ve bu maddeye aktarılacak ödenek bulunması göz önüne almarak bir lira teklifte bulunulmuştur. 
21.511 Yılı içinde gerekecek Demiryollar Etüt, Proje 'işleri için 50O 000 lira teklif olunmuştur. 
21.512 Yılı içinde gerekecek DemiryoHar Etüt, Proje işlerinde 4/10195 sayılı kararname gereğince vazifeli teknik personel giderlerini 

karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
21.513 Yılı içinde gerekecek Deımiryol!ar Etüt, Proje işlerinde çalışacak teknik personelin geçici görev yolluklarını karşılamak üzere tek

lif olunmuştur. 
21.521 Halic'in dolmasının önlenmesi ve derinlik idamesi için 500 00O T l , 

İzmir Alsancak Liman tevslat etüt ve projesi için 200 000 T l , 
O d u Limanı .etüdü için 250 000 T l , 
Ünye barınağı etüdü için 50 000 TL. 
İskenderun limanı iskelesinin 14 m. derinleştirilmesi etüdü için 200 000 TL. 
istanbul limanı etüdü için 1 000 000 T l , 
Yılı içinde gerekecek «tüt ve proje işleri için + 600 00O TL. 

2 80O 000 T l , 

Teklif olunmuştur. 
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21.522 Yılı içinde gerekecek limanlar etüt-proje işlerinde 4/10195 sayılı Kararname gereğince v a d e l i teknik personel giderlerini karşı
lamak üzere teklif olunmuştur. 

21.523 Yıh içinde gerekecek lim'anlar etüt-proje işlerinde çalışacak teknik personelin geçici görev yolluklarını karşılamak üzere teklif 
olunmuştur. 

21.531 İsparta, Muğla, Bursa, Çanakkale, Samsun, Kam Hava Alanları ve muhtelif mahallerde -akaryakıt W battı etüdü diğer etüt ve 
proje giderleri karşılığı 'teklif olunmuştur. 

21.611 6150 sayılı Kanun hükümleri dâhitinde önemli işlerin projelerinin müsabaka ile veya belirli 'ürolarda yaptırılması maksadı ile 
teklif .olunmustur. 

21.612 
21.613 
21.615 
21.616 
21.621 
21.622 
21 0^° 
21631 
21.632 
21.633 

Tertibin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 
21.641 6150 sayılı Kanun hükümlerine göhc müsabaka yolu ile yapurdan hükümet kor.akkan projelerine sarf edilmek üzere bütçemizin 

hu maddesine ihtiyaca binaen teklif edilmiştir. * 
21.642 
21.643 
21.711 
21.712 
21.713 

Tertibin muhafazası için 1 lira, teklif edilmiştir. 
21.811 Artan iş hacmine göre. dairemiz^l:i personel tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılıyanmnmtodır. 6150 sayıl, Kanun hüküm

leri dâhilinde önemli işlerin projelerinin müsabaka ile veva belirli bürolara yaptnllması için teklif olunmuştur. 
21.812 6150 sayılı Kaaun hükümlerine göre müsabaka ™lu ile v^dışardaki bürolara yaptırılacak Eğitim sektörüne ait projelerin tetkiki 

ve tasdiki Birasında istihdam o l u r s a k teknik elemanlar ile 4/10195 sayılı Kararname ve bu kararnameyi değiştiren yönetmelikler 
gereğince çalıştırılacak teknik personelin ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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2L813 Eğitim .binalarımı ait projelerin mahallinde tetkiki için taşraya gönderilen ve aynı maksat ile taşradan merkeze celbedilen ele
manların geçici görev yolluklarını k a n l a m a k maksadiyle bütçemizin bu maddesine konulması teklif edilmiştir. 

21.814 
21.815 
21.816 
21.820 

Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
21.830 Artan iş hacminden dolayı 6150 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde önemli işlerin projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara 

yaptırılması gerekmektedir. Bu itibarda bütçemizin bu maddesinde yer alan miktar teklif edilmiştir. 
21.911 6150 sayılı Kanun hükümlerine göre müsabaka yolu ile yaptırılan sağlık l)inal,m projelerine sarf edilmek üzere bütçemizin bu 

maddesindeki ödenek teklif edilmiştir. 
21.912 6150 sayılı Kanun hükümlerine, göre ıtfüsalbaka- yolu ile ve dışardaki bürolara yaptırılacak sağlık binalarına ait projelerin tetkiki 

sırasında istihdam edilecek teknik personelin ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
21.913 Sağlık tesisleri -binaları tesislerinde çalışan teknik personelin projeleri yerinde tetkik etmek üzere vazifelendirilmesinde ödene

cek yollukları karşı ladık üzen- teklif edilmiştir. 
21.916 Artan iş hacmine göre dairemizdeki personel tarafından yapılan projeler ihtiyacı karşılayamamaktadır. 6150 sayılı Kanun hü

kümleri dâhilinde önemli islerin projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara yaptırılması gerekmektedir. Bu itibarla bütçe
mizin bu maddesine bütçede yer alan miktar teklif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.111 1968 ve önceki yıllarda ihale edilen tarım tesislerinin ikmali için teklif edilmiştir. 
22.112 Tanım Bakanlığına ait b inalarn kontnolluğunda istihdam edilecek teknik elemanlara ödenecek ücret karşılığı olarak bütçemizin 

'bu bölümünde teklif edilmiştir. 
22.113 Tarım Bakanlığına ait binaların yapı kontrollüğü ve kabulü maksadiyle merkezden .mülhakata gönderilen ve aynı maksat ile mül

hakattan ımerkeze celbedilen elemanların geçici görev yolluklarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
22.121 1967 ve dalha önceki yıllarda ihale edilip ikmal edilemiyen TarUm Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bina tesislerinin ikmali 

için teklif ddilmııştir. 
22.122 İnşa halindeki Meteoroloji binalarında vazifeli teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için bu maddeye ödemek teklif edilmiştir. 
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22.123 Meteoroloji binası inşaatların denetlemeye giden ve kabul komisyonunda vazifeli teknik elemanların geçici görev yollukları olarak 
teklif edilmiştir. 

Lira 

22.131 Karaburun bahta* limanı için 
Şile balıkçı limanı için 
Kumkapı balıkçı limanı için 
İmroz balıkçı limanı için ' 
P t e a balıkçı limanı için 
Rumeiifeneri ballılkcı limanı için 
îğneada baleci limanı için 
Ereğli (Bozhane) balıkçı limanı için ! 
Rize balıkçı limanı için' 
Marmara Adası balıkçı limanı için 
Finike balıkçı limanı için 
'Sahil kövfei'küçük barınma ve «fcek yerleri için 
Dalyanların .ıslaihı projesi için 
Balıkçı limanları üst tesisfei için +-

5 000 000 
5 725 000 
Ö 000 000 
1 000 000 
3 050 000 
4 000 000 
3 500 000 
1 275 000 
7 000 000 

250 000 
2 200 000 
4 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

22.132 
olmak üzere ceman 45 000 000 lira teklif olunmuştur. 

22.133 Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.311 İmalât sanayi sektöründeki büm inşaatının ikmali için teklif edilmiştir. 
22.312 İmalât sanayi sektörü bina insaatlarmd avazifeli teknik elamanları ücretlerinin Ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22321 1ÎKÎ9 yılında inşası p l â n l a n m ı ş t a n liman ve iskelelerin yapımı için teklif edilmiştir. 
22.511 Gebze - Arifiye'o.ift -hattı, Tatvan - Van - İran hudut hattı, Cebeci - Kavas çift hattı, Pehlivanköy - Edirne Bulgar hudut hattı, 

ve Kars istasyonu Fuel - Oil İ r i s le r i için teklif olunmuştur. 
22.612 IfcHmiryollar inşaatlarında 4/10195 sayılı Kararname gereğince çalışan teknik personelin ücretlerini karşılamak ifecre teklif olun

muştur. 
22 943 De,;'nryollav inşaatlarında calısau teknik personelin geçici görev yolluklarını ka r ş ı l ama üzere teklif olunmuştur. 
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22.532 

22.533 
22.616 

Yeni işler : 

Kesirihesap bakiyeleri ve nevakısı itmam 
Yeşilköy THY tesisleri yapımı 
İzmir (Çiğli) hava meydanı fosseptik ve sızdırma tesisi 
Adana elektrik şelbekesi tevsii 
Antalya TYOR istasyonu enerji temini 
W r Oatalkaya YOR istasyonuna F /S den enerji temini 
Erzurum pist başlarının genişletilmesi 
Erzurum yedek elektrojen ffrnpu (150 KYA alımı ve binası yapımı) 
Erzurum alıcı verici tesisleri yapımı 
Tekirdağ YOR binası elektrik enerji temini 
T*mir (OİSİi) terminal binası şehir şebekesinden elektrik enerji temini ve giriş 
yolu1aydınlatılması 
Trabzon - Sivas elektrojen grupu ve taMosu alımı 
TRT Genel Müdürlüğünden 2 a deıl döner beconh alımı 
Antalya alıcı - verici tesisleri yapımı 
Portatif anons sistemi ahmı 
Kokalksu meydanı ıslahı 
Personel giderleri 

Yeni işler toplamı 
Madde (22.531) toplamı 

+ 

Lira 

500 000 
6 450 000 
500' 000 
150 000 
300 000 
250 000 
100 000 
400 000 
400 000 
400 000 

250 000 
250 000 
135 000 
400 000 
150 000 
50 000 

1 400 000 

12 085 00( 
71 840 00C 

000 
000 

4/10195 sayılı Kararnameye ilişkin yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılacak teknik personelin ücretlerini karşılamak ikere 
teklif olunmuştur. 
Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri ile ilgili hizmetlerde çalışan teknik personelin geçici görev yollukları için teklif olunmuştur. 
Sayıştay Başkanlığı binası inşaatının ikmali için teklif olunmuştur. 

22.617 Sayıştay Başkanlığı binası inşaatında görevli* teknik elemanların yevmiyelerinin ödenmesiiçin teklif olunmuştur. 
22.621 Başbakanlığa ait bina inşaatlarının inşası ve ikmali için teklif edilmiştir. 
22.622 Başbakanlığa ait inşaatlarda vazifeli teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.623 Başbakanlık inşaatlarını denetlemeye giden teknik elemanların geçici görev yolluklarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 
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22.626 
22.627 Tertibin .muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
22.628 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bina inşaatlarının ikmali için teklif edilmiştir. 
22.629 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bina inşaatlarında vazifeli teknik personelin yevmiyelerinin ödenmesi iein teklif edilmiştir. 
22.631 
22.632 
22.636 
22.637 MaJddemin muhafazam için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.641 Danıştay Başkanlığına ait binanın yapımı için teklif edilmiştir. 
22.642 Danıştay Başkanlığına ait yapıların kontrolluğunda ve yapımında çalıştırılacak olan teknik personelin ücretleri karşılığı olarak 

teklif edilmiştir. 
22 643 
22.644 
22.645 Maddenin muhatazası için (1) lira eklenmiştir. 
22.646 Adalet Bakanlığına ait ceza ve t evk i f l e r inden Hakkâri, Mardin, Niğde. Sakarya, Vatı Ceza evleri inşaatı için teklif edilmiştir . 
22.647 Yapı ve imar îşleri Reisliği eli ile yürütülen Adalet Bakanlığına ait ceza ve tevkifevleri inşaatı ile 2458 sayılı Kanunla yaptırı

lan cezaevlerinin yapımı, denetimi de Bayındırlık Teşkilâtınca yürütülmektedir. Bahis konusu binaların yapımı ve kontrollüğü sı
rasında istihdam olunan teknik personelin ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

22.648 Yapı ve îmar İsleri Reisliği eli ile yürütülen Adalet Bakanlığına ait ceza ve tevkifevleri inşaatlarının kontrollüğü ve kabulü mak
sadı ile merkezden mülhakata ve görülen lüzum, üzerine mülhakattan merkeze celbedilen elemanların geçici görev yolluklarının kar
şılanmas için teklif edilmiştir. 

22.651 
22.652 
22.653 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.654 Ankara'da inşa edilmekte olan Emniyet Sarayı ile Millî Emniyet binaları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 
22.655 içişleri Bakanlığına ait Emniyet Sarayı ile M. E. R. binaları inşaatı yapımında ve kontrollük işlerinde çalıştırılacak teknik eleman 

ücreti olarak teklif edilmiştir. 
22.656 1968 yılında başlanan ve devam eden Jandarma Genel Komutanlığı karakol inşaatlarına sarf edilmek ve bu ödenek ile ayrıca 

Ankara Jandarma Subay ve Astsubay okulu inşaatına devam olunmak üzere teklif olunmuştur. 
22.657 Jandarma Genel Komutanlığı inşaatlarında vazifeli teknik elemanların ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 



- 7 2 7 -

Bölüm, (Madde 

_ ~ ~ ^ 6 5 8 Jandarma Genel Komutanlığı inşaatlarını denetlemek üzere merkezden vazifelendirilen ve kabul hevetlerindeki teknik elemanla-
rm geçici görev yolluklarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 

22.661 1967 yılında ele alman ve yapımına devam olunan Maliye Bakanlığı inşaatlarına sarf edilmek ve bu ödenek ile Urfa, Konya Hükü
met konakları ile Ankara - Çankaya Vergi Dairesi ve istanbul Defterdarlık binası inşaatlarına devam olunmak üzere teklif edil
miştir. 

22.662 Maliye Bakanhğma ait Hükümet konakları inşaatında vazifeli teknik elemanların ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 
22.663 Hükümet konakları inşaatlarını denetlemek üzere merkezden vazifelendirilen ve kabul heyetlerinde vazife alan teknik elemanlarının 

geçici görev yolluklarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 
22.666 Bu ödenek ile Ankara Sosyal Hizmetler Akademisi, Ankara ihtiyarlık Bakım Yurdu, istanbul Rehabilitasyon Merkezi, izmir Kreş 

ve Gündüz Bakım Bvi, izmir Rehabilitasyon Merkezi, istanbul ihtiyarlık Bakım Evi inşaatlarının yapımına devam edilecektir. 
22.667 Yapı imar işleri Reisliği eli ile yürütülen Sağlık Bakanlığı (Sosyal Hizmetler) binalarında istihdam olunacak teknik personeli 

ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 
22.668 Sağlık Bakanlığı (Sosyal Hizmetler) bina inşaatlarını denetlemek üzere merkezden vazifelendirilen ve kabul heyetlerinde görev alan 

teknik elemanların geçici görev yolluklarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.671 1967 a l ında inşasına başlanan ve* yapımına devam edilen Gümrük ve Tekel Bakanlığı inşaatlarına sarf edilmek, bu ödenek ile 

İçel, Kırklareli, Hakkâri ve Ağn Gümrük ıbhmları inşaatına devam olunmak üzere teklif olunmuştur. 
22.672 Gümrük ve Tekel Bakanlığı inşaatlavmda vazifeli bulunan teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmilştir. 
22.673 Gümrük ve Tekel Bakanlığı inşaatlarım denetlemek üzere merkezden vazifelendirilen ve kabul heyetlerinde görev alan elemanla

rın geçici görev yolluklarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.676 
22.677 
22.678 
22.681 
22.682 
22.683 
22.686 
22.687 
22.688 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 
22.691 Devlet sığınaklarının onarımı için teklif edilmiştir. 
22.692 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.693 Marmara adası yat yanaşma yeri inşaatı, Bodrum talî yat limanı inşaatı, Kuşadası anayat limanı inşaatı, istanbul anayat limanı 

inşaatı için teklif olunmuştu*. 
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22.711 Bu maddeye teklif olunan ödenek ile 1968 y a n d a n derem eden lojman inşaatlardım yapımına devam edilecektir. 
22.712 Bakanlığımız tarafından yaptırılan jandarma ,subay ve astsubay lojmanları keşif ve kontrollümü işlerinde çalıştırılacak teknik per

sonel ücretleri karşılığı olarak teklif lediLmiştdr. 
22.713 Jandarma subay astsubav lojmanları ya P 1 kontrollüğü ve kabulü idlerinde çalıştırılaealk teknik elemıanlarm geçici görev yolluğu 

olarak teklif edilmiştir. 
22.721 
22.722 
22.723 
22.725 
22.731 
22.732 
22.733 
22.741 
22.742 
22.743 
22.751 
22.752 
22 753 
22761 
22762 
22 763 Maddemin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur 
22.771 Teklif olunan bu ödenek ile istanbul Yüksek Denizcilik Okulu ilâve inşaatına davam edilecektir. 
22.772 İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu inşaatında vazifeli teknik elemanlarm yevmiyelerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.773 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif .olunmuştur. 
22.781 Teklif olunan ödenek ile Kırklareli Dercköy Memur Konutu inşaatının yapımına devam edilecektir. 
22.782 Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait bina inşaatlarının ikmali ve insaası için teklif edilmiştir. 
22.783 .Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.811 4879 sayılı Yetki Kanunu ile yapımına başlanan morfoloji enstitüsü ikmali için teklif edilmiştir. 
22.812 Ankara Üniversitesi Morfoloji Enstitüsü inşaatında çalıştırılacak tdknik personelin ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 
22.813 7026 sayılı Kanunun hükümlerine göre yaptırılan Tıp Fakültesi kliniklerinin ikmali iein teklif edilmiştir. 
22.814 Kliniklerin inşaatımda istihdam olunacak -teknik elemanların ücretleri karşıbğı teklif'edilmiştir. 
22.815 
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22.816 Maddenin muhafaza» için 1 lira (teklif edilmiştir. 
22.817 1967 yılında ihale edilen ve yapımına devam olunan imam - hatip okulları inşaatına sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.818 
22.819 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.821 Yapımına devam olunan Altatürk Üniversitesi inşaatlarına sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.822 Atatürk Üniversitesi inşaatlarında vazifeli teknik elemanların ücretlerini ödemek üzere teklif edilmiştir. 
22.823 Atatürk Üniversitesi inşaatlarını denetlemek üzere merkezden gönderilen ve kabul heyetlerinde vazife alan teknik elemanların se

çici görev yolluklarının ödenmesi 5ein teklif edilmiştir. 
22.824 
22.825 
22.826 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.827 Yapımımı devam olunan Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaatlarına sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.828 Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaatında vazifeli teknik 'elemanların ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.829 Karadeniz Teknik Üniversitesi insaatmı denetlemek üzere merkezden gönderilen ve kabul heyetinde vazifeli bulunan teknik ele

manların geçici görev yolluklarını'ödemek üzere teklif edilmiştir. 
22.831 1968 ve daha önceki yıllarda ihale edilen ve yapımına, devam olunan ortaokul, lise ve kolej inşaatına sarf edilmek üzere teklif 

'edilmiştir. 
22.832 Ortaokullar, liseler ve kolejler inşaatmda vazifeli teknik elemanların ücretlerinin eklenmesi için teklif edilmiştir. 
22.833 Ortaokullar, liseler ve kolejler inşaatını denetlemek üzere merkezden gönderilen ve kabul heyetlerinde vazife alan teknik eleman

ların geçkd görevlerinin ödenmeüni sağlamak inin teklif edilmiştir. 
22.834 
22.835 
22.836 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.841 1968 ve daha öndeki yıllarda ihale edilen yatdı .bölge ilkokulu inşaat ve müştemilatına, sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.842 Yatdı bölge ilkokulları inşaatında vazifeli teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için (teklif -edilmiştir. 
22.843 Yatılı bölge i lkokullar ım inşaatnı denetlemek üzere merkezden gönderilen ve kabul heyetlerinde vazife alan teknik elemanların 

geçici görev yolluklarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 
22.851 1968 ve dana önceki yıllarda ihale edilip yapımıma devam edilen ilköğrotmen okulları inşaatına sarf edilmek üzere teklM edilmiş

tir. 
22.852 İlk öğretmen okulları inşaatlarında vazifeli teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
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22.853 öğretmen okulları inşaatını denetlemek üzene merkezden gönderilen ve kabul hoyetlerinde vazifeli teknik elemanların ge
çici görev yolluklarını karşılamak üzere teklif .edilmiştir. 

22.854 
22.855 
22.856 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştik. 
22.861 350 sayılı Kanunla yapımına devam edilen İstanbul Operası inşaatının 1969 yılma sirayet eden 9 aded taahhütlerine karşılık ola

rak teklif edilmiştir. 
22.862 Opera inşafının yapımı ve kontrollüğü sırasında çalıştırılacak teknik personel ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.863 İstanbul Operası inşaatının vapmıı kontrollüğü ve kabulü maksadı ile merkezden İstanbul'a lüzumuna binaen i s t a n b u l i n merke

ze celbolunan elemanların g^ici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.871 Antalya Müzem ve Anıtkabir inşaatına sarf edilmek üzere teklf edilmiştir. 
22.872 fc inşaatında görevli teknik personelin ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.873 Tertibin muhafazası için 1 lira ıteklif .edilmiştir. 
22.874 1968 yılımda yapımına başlanan muhtelif illerdeki kütüphane inşaatına ve Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarlık bloku inşaatuıa 

sarf edilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.875 1968 yılında yapımına başlanan muhtelif illerdeki kütüphane inşaatlarında görevlendirilen teknik personelin ücretleri karşılığı 

olarak teklif edilmiştir. 
22.876 Kütüphaneler inşaatının yapımı, kontrolüğü ve kabulü ınaksadiryle merkezden taşraya ve taşradan merkeze celbedileeek eleman

ların geçici görev yolluğu olarak teklif edilmiştir. 
22.000 22.881 1967 ve 1968 yıllarında başlanılan ve 1969 yılına sirayet eden teknik tarım okulları inşaatlarına sarf edilmek üzere teklif edilmiş

tir. 
22.882 Tarım Bakanlığına ait okul inşaatlarında görevli bulunan teknik personelin ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.883 Tarım okullarının yapımı, kont mi ve kabulü esnasında merkezden taşraya gönderilen ve taşradan merkeze celbedilen teknik per

sonelin geçici görev yolluğu olarak teklif edilmiştir. 
22.884 Maddenin muhafazası için 1 lira (teklif edilmiştir. 
22.885 İnşaatları devam etmekte olan Sağlık Bakanlığına ait Sağlık Kolejleri ile Köy Kbe Okullarının ikmali için teklif edilmiştir. 
22.886 Devam eden Sağlık Koleji ile Köy Ebe okulları inşaatlarında vazifeli bulunan teknik personelin ücretleri karşılığı olarak tek

lif edilmiştir. 
22.887 Sağlık Koleji inşaatlan ve Köy -Ebe Okulu inşaatlarının yapımı kontrollük ve kabulleri esnasında merkezden taşraya gönderi

len ve taşradan merkeze celp edilen teknik personelin geçici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir 
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22.891 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
22.892 1968 yılında ihale edilen ve 1969 yılında inşaasma devam edilecek olan Halk Eğitimi Merkezi inşaatlarına sarfedilmek üze

re teklif edilmiştir. 
22.893 Halk Eğitim Merkezi inşaatlarına gerekli teknik elemanların ücretlerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
22.894 Halk Eğitimi Merkezi inşaatlarını denetlemek üzere taşraya merkezden gönderilen elemanların geçici görev yolluklarını kar

şılamak üzere teklif edilmiştir. 
22.895 Jandarma Subay Okulu ek inşaatına sarfedilmek üzere teklif edilmiştir. 
22.911 527 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ihale edilip 1968 yılma sirayet eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait Tedavi 

kurumları inşaatlarının 1968 yılı ödeneği karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.912 ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı inşaatlarında görevli teknik personelin ücretleri karşüığı olarak teklif edilmiştir. 
22.913 ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı inşaatlarının yapım, kontrol ve kabulleri esnasında merkezden taşraya gönderilen ve taş

radan merkeze celp edilen teknik personelin geçici görev yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
22.921 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.111 dialıkçı- limanları inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satın alınmaları ve büyük onarımları için teklif edilmiştir. 
23.511 Demiryollar inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satınalınmaları ve büyük onarımları için teklif edilmiştir. 
23.512 Demiryollar inşaatlarında kullanılmak üzere : 

6 aded (4X2) kaptı kaçtı (Şehir dışı hizmetleri için 6X80 000 — 480 000 Tl. 
4 aded (4X2) Pick - up (Şehir dışı hizmetleri için) 4X57 000 = 228 000 Tl. 
1 aded (4X4) Arazi kaptı kaçtı (Şehir hizmetleri için) 1X110 000 = 110 000 Tl. 
3 aded (4X4) Arazi Pick - up (3 kişilik) * + 3X54 000 = 162 000 Tl. 

14 aded nakil vasıtasının satın alınması için teklif olunmuştur. 980 000 Tl. 

23.513 Demiryollar inşaatlarında 4/10195 sayılı kararname gereğince çalışan makina teknik personeli ücretlerini karşılamak üzere 
teklif olunmuştur. 

23.521 Limanlar inşaatlarında kullanılan makina ve teçhizatın satın alınmaları ve büyük onarımları için teklif olunmuştur. 
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23.522 Limanlar inşaatlarında kullanılmak üzere : 
10 aded (4X2) kaptı kaçtı (Şehir dışı hizmetleri için) 10X80 000 = 800 000 Tl. 
10 aded (4X2) kaptı kaçtı (Şehir dışı hizmetleri için) 10X57 000 = 570 000 Tl. 
1 aded (X4) Arazi kaptı kaçtı şehir hizmetleri için) + 1X110 000 = 110 000 Tl. 

21 aded nakil vasıtasının satmalmması için teklif olunmuştur. 1 480 000 Tl. 

23.523 Limanlar inşaatlarında 4/10195 sayılı kararname gereğince çalışan makina teknik personeli ücretlerini karşılamak üzere teklif 
olunmuştur. 

23.531 Hava meydanları inşaatında kullanılmakta olan makina ve teçhizatın tamire muhtaç olanlarının büyük çaptaki onarımları ve 
onarımlar sırasında lâzım olacak yedek parçaların satmalmması, lüzumu halinde yeniden alınacak makina bedellerini kar
şılamak üzere teklif olunmuştur. 

23.533 Sabitleştirilmiş, hareketli ve taşınabilir makina, teçhizat ve taşıtların onarımlarında çalıştırılan teknik personel ücretlerine 
karşılık olarak teklif olunmuştur. 

23.611 Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
23.622 1 aded Bakanlık makam arabası ile 1 aded hizmet taşıtı alımı için teklif olunmuştur. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.131 Gebze - Arifiye Çift Hattı, Tatvan - Van - İran hudut hattı, Cebeci - Kayaş çift hattı ve Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut 
hattı için teklif olunmuştur. 

32.132 Limanlar inşaatları kamulaştırma ve satmalına bedeli olarak teklif olunmuştur. 
32.133 Geçen yıllarda yapılan istimlâklerin tezyidi bedel dâvaları neşelendikçe ödenmesi zaruri borçlar ile yapım safhasına intikal 

eden programa dâhil yatırımların arsa tevsii ve tadilleri gibi hallerde zaruri istimlâk bedellerini ödemek üzere bütçemizin bu 
maddesinde teklif edilmiştir. 

34.000 34.420 Tertibin muhafazası için teklif edilmiştir. 
34.720 1969 yılında Uluslararası Kurum ve derneklere katılmamız tabiî olduğundan ve bu suretle isabetli paya karşılık olmak üzere 

teklif edilmiştir. 
35.000 35.710 IMemur ve müstahdem ihtiyacı sebebiyle münhal kadrolara tâyinler icrası zaruri görülmüş olmasına ve tüketim maddelerinin 

fiyat artışları nazarı itibara alınarak memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 
35.750 ödenek konulmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
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36.300 196$ ve daha evvelki yıllarda ödenememiş ve zaman aşımına uğramamış olan borçlara ödenmek üzere teklif edilmiştir. 
36.700 Tertibin muhafazası için teklif edilmiştir. 
36.900 1969 yılında kur farklarından mütevelilt konsolide dış borçları için tahakkuk edecek faize karşılık teklif edilmiştir. 
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Ticaret Bakanlığı 1969 malî yılı bütçe teklifi ' (A/D cari harcamaları 38 385 805 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1 407 197 lira ki, toplamı 39 793 002 liradır. 1968 yılına nazaran cariden 6 457 632 lira, transfer harcamalarından 84 001 lira fazla olup gerekçesi 
aşağıda izah olunmuştur. 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1963 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda İ 000 lira hesabiyle bakana verilmesi gereken yıllık ödenek tatarı 12 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
5102 sayılı Kuruluş Kanunu ve tadilleri olan 6973, 6994, 79, 107, 108, 294 sayılı kanunlara bağlı kadro adedi 498 dip. 924, 925 
sayılı kanunlar ile alınan kadrolar ile merkez ve il kadroları 579 a baliğ olmuş, 53 adedi (L) işaretli cetvele alınarak kalan 526 
ıkadronun yıllık tutarı 4 828 600 liraya 1, 2, 3, üst derece alanlarm farkı 1 017 000 lira ile, % 35 zammı olan 2 046 024 liranın 
ilâvesiyle geçen seneye nazaran 278 440 lira fazlasiyle 7 891 624 lira teklif edilmiştir. 

12.111 Dış kuruluş aylıkları : 
5102 ve 302 sayılı kanunlara bağlı 52 kadroya 925 sayılı Kanımla 21 kadro ilâvesiyle 73 adede baliğ olmuş, kadro tutarı 
686 400 lira, 1, 2, 3, üst derece farkı 136 200 lira 287 910 lira % 35 zam tutarı ki, 1 110 510 liraya, dış memleket tazminatı 
olan 5 198 001 liranın ilâvesiyle 6 308 510 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. Geçen seneye nazaran 649 680 lira fazlalık, geçen sene 
( D cetveline alınan 5 kadronun (L) cetvelinden çıkarılmasından, dış memleket tazminatlarını ayarlıyan kat tutarlarının artırılmış 
olmasından ileri gelmektedir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanuna göre ödenen avans için açılmış olan bu maddeye geçen seneki 1 lira ödenek konulmuştur. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Merkez ve il hizmetlileri için 1969 yılma aidolarak 607 kadro alınmış tutarı 4 812 600 liraya % 35 zam tutarı olarak 1 305 960 lira 
ilâvesiyle 6 118 560 lira ödeneğe ihtiyaç, vardır. Kadro adedinde indirme yapıldığından geçen yıla nazaran 631 560 noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : 
.Dış kuruluş' hizmetliler kadrosu olarak 1968 yılında mevoudolan 38 kadro içindeki 16 aded 500 liralık kadro adedi 13 e indirile
rek 800 liralık kadro 2 aded artırılmıştır, yeniden 1 250 liralık kadro ihdas edilmiştir. Böylece kadro adedi 38 olarak muhafaza 
olunmuş, yıllık tutar 285 000 liradır. Türk uyruklu olanların intibaklarına göre % 35 zam ile, diğerlerinin kadro tutarı 3,50 
emsal ile ödenmekte olduğundan geçen yıla nazaran 68 985 lira fazlasiyle 1 026 900 lira teklif edilmiştir. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
4 - 10195 sayılı kararname hükümlerine tevfikan teşkilâtlandırma dairesince istihdamına zaruret görülen teknik personel dçin 
yeni açılan bu maddeye 1 lira teklif edilmiştir. 
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12.280 işçi ücretleri 
İllerdeki pamug teşkilâtı tasnif odalarında çalıştırılan yevmiyeli nümuneci işçilerin yıllık yevmiyelerine karşılık olarak geçen se
neye nazaran 25 000 lira noksaniyle 25 0OO^lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
5049 sayılı Kanun ile aylıklı ve daimi ücretli memurlara her çocuk için ödenmesi kaimi olunan 10 lira üzerinden geçen seneki 
gibi 67 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
5504 sayılı Kanun ile çocuğu dünyaya gelenlere maktuan 200 lira doğum yardımı verilmesi kabul edilmiştir. Geçen seneki gibi 
5 000 lira ödenek teklif 'edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile kabul olunan ölüm yardımlarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla muaddel 9 nen maddesi ve buna müstenit çıkarılan 6 - 1214 sayılı talimata göre tedavi 
giderlerini karşılamak üzere geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maa^ e s j gereğinee rakımı 1 500 ve daha yukarı bulunan yerlerde görevlilerin yakacak zammını kar
şılamak üzere geçen sene aç ı l a n ^ ^ m u f a z l a s i y l e ] 8 o i ira t e k l i f edilmiştir 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : * tazlasıyle tefclü edilmiştir. 

Emekliliğe tabi 1 211" aylıklı ve ücretli kadroların % 35 zam dâhil kadro tutarının % 6,5 üzerinden geçen seneye göre 112 306 
lira fazlasiyle 1 002 176 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve pirim karşılıkları : 
Pamuk standardizasyon işlerinde çalıştırılacak işçilere verilecek ücretler için İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek pirim için 
geçen seneden 2 500 lira noksaniyle 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Anlaşmalar ve kotaların hazırlık devresinde mesai saatleri dışında çalıştırılacak mamurlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desindeki hükme göre ödeme yapılmak üzere geçen seneye nazaran 90 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.420 ihracatta vergi iadesi komisyonu üyeleri huzur ücreti : 
28 . 7 . 1967 tarih ve 933 sayılı Kanun üe, bu görevler Devlet Plânlama merkez ve teşkilâtı ifa eder hükmü ile 1969 yılı için bu 
maddeye ödenek konulmuştur. 
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1 2 T 0 Yabancı dü ikramiyesi : 
Ödeme durumu göz önünde tutularak göçen seneki gibi 4 500 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
7237 sayılı Kanuna göre aylık -350 liradan müsteşara verilmesi gereken 4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yapılacak tâyinlerde yolluk masraflarım karşılamak üzere geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlaslyle 40 000 lira teklif edil
miştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
ITek balya kontrol sisteminin tatbiki ve diğer muhtelif geçici görev harcamalarını karşılamak üzere gGqen seneye nazaran 
50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
1969 yılı içinde de uzman geleceği bilinmediğinden maddenin muhafazası için 1 Lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişlergeçici görev yolluğu : 
6245 saydı Harcırah Kanununun 3> neü, Bütçe Kanununa bağlı OH) işaretli cetvel ile kadro aylık ve ücret tatarlarına göre 
50 ve 45 lira yevmiye miktarına nazaran geçen seneki 510 400 lira teklif edilmiştir. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
12 aded akar yakıt kontrolörünün müfettişlerde olduğu gibi günde 45 lira üzerinden yollukları ile, 91 aded ihracat ve ölçüler 
kontrolörlerinden 52 ihracat kontrolörünün yevmiye ve yol masrafları için geçen seneki gibi 215 000 lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Ölçü ve ayar teşkilâtı ile, pamuk standardizasyonunda tatbik olunacak tek balya kontrol ve tasnif usulü dolayısiyle yeni alı
nacak personelin tabi tutulacakları kurs yollukları ve Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğünce, kalkınma politikamızın ilkelerine 
uygun olarak bütün üreticilerin, kooperatifler şeklinde teşkilâtlanmaları ve kooperatif birlikleri vücuda getirmeleri için kesif bir 
çalışma yapılmaktadır. Sayısı artan kooperatiflerin rantabl bir şekilde çalışmalarını teminen gerekli murakabe ve muhasebe 
işlerinin teknik usullerle yürütülmesini sağlamak üzere çeşitli şekilde (seminer, kurs ve çeşitli filmler gösterilmesi) koope
ratifçilik eğitiminde bulunulması için geçen seneye nazaran 40 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yollu/ru : 
4598 sayd, Kanunun !) u,u madde-inin UuUUne dair 7:i5l savdı Kanu;, ve (J/1i14 xayd< Kararname g,r<.ği,u-, personelin tedavi yol
luklarım kanulamak üzere W o , n seneki gibi 2 0İK. lira teklif edilmntir. 

12.851 Yurt d m kuruluklar sürekli gürÖV yolluğu : 
DIK kollanmada" mevcut tu-aret müşavir, ataşe ve kâtiplerin harice çıkış tarihi itibariyle bunlunu 3 ve 4 senesini ikmal edenlerin 
lfl(İ9 y.U içinde merkeze ve yerlerine merkezden dn memleketlere gidceklom, yJ luklamn karşılamak üzere Seeen seneden H() 000 
lira eksiğiyle 700 000 lira teklif eddmiştir. 
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12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Kongre ve konferans dışında yabancı memleketlerde yapılacak tetkikat ve tek balya kontrol sistemi mevzuunda yurt dışına gön
derilecek elemanların yolluklarım karşılamak üzere geçen seneki gibi 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketlerdeki ticaret müşavir ve ataşelerimizin bulundukları yerler dışında ve akredite edildikleri memleketlerin ticari 
ve sınai merkezlerini görüp icabeden temas ve incelemeleri gereği gibi yapabilmelerini sağlamak maksadıyla gecen seneki gibi 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımızla ilgili konularda tetkikat yapmak üzere öteden beri yabancı memleketlere gönderilmekte olan 4 müfettişin günde 
240 lira yevmiye üzerinden yollukları ve o G00 er lira vasıta ücretlerini karşılamak üzere geçen seneki gibi 360 000 lira teklif edil
miştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince Dış Ticaret Dairesi elemanlarının yetişmesi için yabancı memleketlerdeki çeşitli teşekküllerden sağla
nan burslardan yolluk kifayetsizliği dolayısiyle istifade edilemediğinden mevzubahis elemanların yetiştirilmelerini ve hizmetin 
daha iyi bir şekilde görülmesini temin için geçen seneki gibi 25 000 lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Müşterek Pazar, İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı ve diğer milletlerarası teşekküllerle olan temaslarımız ve 13 sayılı Ka
nun gereğince Bakanlığımızca tedvir edilmekte olan iki taraflı anlaşma merkezleri dolayısiylc gönderilecek memurların yolluk ve 
yevmiyelerini karşılamak üzere geçen seneki gibi 450 000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDERLERİ : 
Merkez ve taşra teşkilâtımızın kırtasiye alımları ve giderleri ihtiyacım karşılamak üzere geçen seneye göre 10 000 lira fazlasiyle 
125 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 70 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
. Merkez ve iller demirbaş ve döşeme ve bunların tamir masraflarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 150 000 lira teklif edil

miştir. 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

Bu madde ödeneğiyle yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete alınmakta, Anadolu ve İKA ajanslarına abone olunmakta, Konjonktür 
Dergisiyle Haftalık Haberler, İhracat, Enformasyon bültenlerinin baskı, teksir, klişe ve cilt masraflarını karşılamak üzere geçen 
seneden 20 000 lira fazlasiyle 130 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığın işgalindeki bina ile, Bakanlığa bağlı dairelerin bir kısmı ayrı ayrı binalarda oturmaktadırlar. Bunların ve teşkilâtımı. 
zın yakacaklarım karşılamak üzere geçen seneden 30 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
İl hizmetlileri için giyim verilmediğinden, Merkez hizmetlileri ile Pamuk Standartlarında çalışacak elemanların gömlek ve pantolon 
harcamalarım karşılamak üzere geçen seneden 61 500 lira eskiğiyle 38 500 lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.190 DİĞER ALIMLAR VE GİDERLERİ : 
13.110 - 13.160 ncı maddelerden karşılanamayan zil teberi, reskontak paletleri ototip potansiyel metre tenvir lâmbaları zil numara-
tör ve bu kabil tamirler karşılığı olarak geçen seneden 2 000 lira eksiğiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlığın şehir ve içme su ihtiyacını karşılamak üzere geçen seneden 3 500 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik giderleri için geçen seneki gibi 25 000 lira teklif edilmiştir. 

İ3.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlığın işgalindeki daire ve büroların aydınlatma masraflarını karşılamak üzere gecen seneden 10 000 lira fazlasiyle 90 000 
lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : ' 
Bakanlık bahçesi masraflarını karşılamak üzere geçen seneki gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.240 ncı maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili kırılan camlar, sieil kutuları yapımı, kilit tamirleri, ilânlar, 
güneşlik storian, marangoz malzemesi, ambalaj kerestesi, hassas ölçü aletlerinin is Bankasındaki kasa kirası, su bardağı, sürahi 
gibi harcamalar için geçen seneki gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta telgraf giderleri : 
Posta - telgraf ücretleriyle bunlara ilişkin giderler için geçen seneki gibi 150 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon giderlerini karşılamak üzere geçen seneki gibi 165 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
1969 da yeni kurulacak teşkilâta gönderilecek malzemeler ve İstanbul'daki teşkilâtımızın 4 ncü Vakıf Hanın 3 ncü katma taşın
ması gerekli taşıma giderleri içi ı geçen seneden 17 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif .edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletme ve onarma giderlerim karşılamak üzere geçen seneki gibi 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma giderleri : 
Müsteşarın binek Ve diğer hizmet binek arabasiyle, Amerikan yardımından alınacak 2 kamyonun bakım ve tamir ve işletme har
camalarım karşılamak üzere geçen seneden 4 000 lira fazlasiyle 24 000 lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Sözleşme ile bağlanılmış kira bedelleri ile yeniden açılacak bölge müdürlükleri, İstanbul teşkilâtının 4 ncü Vakıf Hanın 3 ncü ka
tının kiralanarak buraya taşınmaları kesinleşmiş olduğundan geçen .seneden 225 000 lira fazlasiyle 835 000 lira teklif edilmiştir. 

14 000 14110 HÜKÜMET KONAKLAKİ DIŞINDA OTUR W ÖRGÜTLERİN YANGINDAN KORUNMA GİDERLERİ • 
13 8 1966 T ve 6-6851 sayıVKararname ile yü rü r lük konulan Yönetmelik gereğince merkez ye iller t eza t la r ımız ın i s l imde
ki binala-m yanandan korunma malzemelerinin temini için geçen seneden 2 750 lira eksiğiyle 250 lira teklif edilmiştir " " 

14.341 3325 sayılı Kanunim 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Genel Muhasebe Kanununa ek 3325 sayıb Kanunun 3 ncü maddesi gereğince açılan bu maddeye 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler için 1 lira teklif 
edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Artan kooperatif sayısı dolayısiyle bunların rantabl bir şekilde çalışmalarım teminen gerekli murakabenin lâyıkı veçhile yapılma
sı ve muhasebe işlerinin teknik usullerle yürütülmesini sağlamak üzere çeşitli şekilde seminer, kurs ve çeşitli filmler gösterilmesi 
kooperatifçilik eğitiminde bulunulması için gerekli harcamaları karşılamak üzere geçen seneden 5 000 Hm fazlasiyle 10 000 lira 
teklif edilmiştir. 

14.000 14.580 SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
Za-tota! Savdive N t a m a n ı c s M e B a l l ı ğ ı m ı z a tahmil olunan su ürünleri av yataklarının teshit edilebilmesi ve ayrıca su ürünleri 
istihsalimizin'ger* denizlerimizde, gerekse iç sularımızda artırılması maksadiyle zaruri görülen ilmî a r t t ı rmalar Bakanlığınız 
adına Hidrobiyoloji Enstitüsünce hazırlanan proje ile buna dâhil icra plânı gereğince bu araştırmalar istanbul üniversitesi Fen 
Fakültesine bağlı Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne yaptırılmakta idi. Bu araştırmanın üniversite bütçesinden yürütülmesi ba
kanlıkça uygun görülmüş, Batı - Anadolu çevresindeki sulara ait araştırmalarm Bakanlığımızca düzenlenen program dâhilinde 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı deniz biyolojisi aratırınla ve tatbikat lâboratuarlarına yaptırılması Bakanlığımızca uygun 
görüldüğünden geçen seneden 400 000 lira eksiğiyle 50 0OO^lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.861 DIŞ KURULUŞLAR BÜRO GlDERLERî 3 
Dış kuruluşların toüro giderlerini karşüamak üzere geçen seneki gibi 510 000 lira teklif edilmiştir. 

15.862 Ulaştırma giderleri 
Dış kuruluşların ulaştırma giderlerini karşılamak üzere geçen seneden 30 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif bi lmiştir . 
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15.864 Kira bedeli : 
Mevcut sözleşmelere ve yeni açılacakların kira miktarına göre geçen seneden 16 5 000 lira noksaniylc 450 000 lira teklif edilmiş
tir. 

15.867 Ziyafet giderleri : 
Geçen seneden 54 000 lira fazla siyle 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

15.869 Diğer alım ve giderler : 
Geçen seneden 36 000 lira fazla siyle 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

16.000 16.216 ÖLGr YK AYAR LÂBORATUVAllLARI MALZEME ALIM VE GİDERLERİ : 
Normal ölçü ve tartı aletlerinin satmalmması mevcut normellerle hassas aletlerin onanım ve damga imali ve kimyevî maddeler ih
tiyacı ieh/geçen seneden 65 000 lira fazlasiyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

16.226 Ticari tahliller ve standardizas yon lâbora tuar lar ı malzeme ahm ve giderleri : 
Mevcut ve yapılacak standartla ı mutaniHIV t - -'- v t -h ' İU- \r^ p •:>,,Ü ahnmasma ve ambalajları ile şevklerine ait gi-
denl(M. ve İm hizmetlerle ilgili diğer muhtelif masrafları karşılamak üzere geçen seneki gibi 100 000 lira teklif edilmiştir. 

16.236 Pamuk tasnif odaları ve l âbora tuar la r ı malzeme alım ve giderleri : 
Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları için lüzumlu bulunan makmalardan bir kısmının alınabilmesini teminen gecen seneden 
200 000 lira fazlasiyle 245 000 lira teklif edilmiştir. 

16.360 İhraç malları pazarlama araştırma ve hizmetleri giderleri : 
Yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği suretivle ihraç mallarımıza olan dış talebin vasıflarının araştırılması ve ihraç potansiyelimi
zin tesbiti maksadiyle dı̂ ş pazar araştırması 've etütlerinin yapılması, yayımlanması yurt içinde pazarlama seminerlerinin tertip
lenmesi için yeni açılan bu maddeye 200 000 lira teklif edilmiştir. 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
Yurt içinde açılacak fuar ve sergilere yardım maksadiyle açılan bu maddeye geçen seneki gibi 600 000 lira teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 
1969 yılında dış ülkelerde açılacak milletlerarası sergi ve fuarlardan 53 adedine davet edilmiş bulunmaktayız, iştirak edilecek 
fuarların tesbiti Maliye, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sanayi, Köy İşleri, Gümrük ve Tekel bakanlıklariyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Türkiye Odalar Birliği ve diğer ilgili teşekküller temsilcilerinin iştirakiyle Aralık ayında yapılacak toplantıda kararlaş
tırılacaktır. Bu fuar ve sergiler için 2 200 000 lira ile, 1970 yılında Japonya Osaka'da açılacak dünya fuarına katılmak için 
1969 da yapılacak hazırlık masraflarını karşılamak üzere 5 000 000 lira ki, geçen seneye nazaran 5 200 OOOlira fazlasiyle, 7 200 000 
lira teklif edilmiştir. 
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16.390 iç ve dış propaganda ve tanıtma giderleri : 
İhraç mallarımızın sayılarının artırılması, yeni ihraç maddeleri bulunması, ihracedilen maddelerin ihracatında devamlılık sağlan
ması için gerekli araştırma ve yavmların yapılması ve cari ihraç mallarının dış piyasalarda tanıtılmasını teminen geçen seneye 
nazaran 68 000 lira noksaniyle 50^ 000 lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.710 TEMSİL GİDERLERİ : 
Bakanlığın temsili icabeden her türlü giderleri için geçen seneden 7 000 lira fazlasiyle 10 000 teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
1. Memleketimize gelecek heyetImin nŞu-lama sidoı-lorini karşılamak üzere geeen seneki dbi 75 000 lira teklif edilmiştir. 
2. Milletlerarası Ticaret Odasmm 31 Mav.s ilâ 27 Haziran 1969 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak XXII nci kongresi, bu 
teşekkülün 50 nci yü dönümüne rastlamakta ve bu sebeple çeşitli ülkelere mensup tanınım* 2 5O0 e vakm iş adamının bu top
lantıya katılacağı tahmin ohmmr.ktadı,. Andan kongrove ait muhtırada, B a k a n l ı ğ ı n ı 5 Haziran Perşembe günü Beylerbeyi 
Sarayı bahçe ve salonlarında bh- resepsiyon vermesi de arzulandığından bu masrafı karşılamak üzere avrıca 300 000 lira bu 
maksat için' konulmuş olup, böylece geçen seneye ımzaran 300 000 lira fazla tekliü edilmiştir 

16.730 Tören giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta .dan törenlere ilişkin giderleri k a n l a m a k üzere geçen seneki gibi 3 000 lira teklif edil
miştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Bakanlık binasmdaki otomatik h U l ^ . m , otomatik sanlrafuj, mozayıkları, çr.tı ve asansörlerin esaslı tamiri ve makam katı 
boya ve badanası ile 1969 ydı içinde lüzum görülecek tamir masraflarını karalamak üzere gecen seneden 170 000 lira fazlasiyle 
200 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.271 TÜRKİYE MİLLÎ ZEYTİNYAĞI KOMİTESİ GİDERLERİ (ÎGEME'YE ÖDENİR) 
Memleketimizin Zeytinyağı üretimi ve tüketimi ve ihracatı ile ilgili meselelerle iştigal etmek ye ayrıca 6 - 2284 sayılı Kararname 
-11540 No. Resmî Gazetede - hikümlerini yerine getirmek üzere açılan bu maddeye geçen seneki gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

34.272 İhracatı geliştirme ve deneme ihracatı için ÎGEME'ye yardım : 
İhracatı geliştirmek ve deneme ihracatı için ÎGEME'ye yardım olmak üzere geçen seneden 100 000 lira fazlasiyle '600 000 lira 
teklif edilmiştir. 

34.273 Yaş meyva ve sebze ihracatı giderleri ve zarar karşılığı : 
1968 yılında açılmış bulunan bu madde için ödenek konulmamıştır. 

34.274 îlk tesis ve kuruluş giderleri için borsalara yardım : 
Yeniden kurulacak borsaların, ilk kuruluş ve tesis masraflarının karnen karşılanmasına yardım maksadiyle verilecek meblâğ
lar için geçen seneki gibi '500 000 lira teklif edilmiştir. 
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^ Yaş meyva, sebze için sebze haller ve pazar yerleri kumla la r ına yardım : 
Memleket ekonomisinde pazarlama organizasyonunun temin edilerek, elde edilen mahsullerin değerlendirilmesinin tanıdığı önem 
«öz önünde tutularalk yapılacak yardımları karşılamak üzere yeni açılan bu maddeye 1 lira teklif edilmiştir. 

34.761 Beynelmilel Ölçüler Bürosuna : 
1782 sayılı ölçüler Kanununun 23 nem maddesinde, Türkiye Hükümeti Beynelmilel Ölçüler Bih-osuna iştirak eder hükmüne isti
naden âzası bulunduğumuz Beynelmilel oküle r Bürosuna aidat olarak geçen seneki gibi 32 000 lira teklif edilmiştir. 

34.762 Nizami Ölçüler Teşkilâtına : 
31 . 12 . 19155 tarih >ve 4 - 6440 sayılı Kararname ile merkezi Paris'te .olmak üzere kurulmuş olan Milletlerarası Kanuni ölçüler 
Teşkilâtına organizasyon internationale de Metrologie Legale Hükümetimizin katılması kararlaştırıldığından bu teşkilâata ka
tılmamız dolayısiyle ıgeçen seneki gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

34.763 Kalay Konseyine : 
•6632 sayılı Kalay Anlaşmasının tasdikma dair Kanun gereğince âzası bulunduğumuz bu teşkilâta yıllık aidat tutarı olarak «ecen 
seneki gibi 11 000 lira teklif edilmiştir. 

34.764 Akdeniz İlmî Araştırmalar Komisyonuna : 
29 . 11 . 1955 tarih -ve 4-623,6 sayılı Kararname ile, Akdeniz ilmî araştırmalar beynelmilel komisyonuna iltihakımız dolayısiyle 
her sene ödenmekte .olan 3 00 0 Fransız frangı, 1965 yılında 5 000 Fransız frangına çıkanlmıstır. Böylece gecen seneki ,gibi 
9 196 lira olarak teklif edilmiştir. 

34.000 34.765 ZEYTİNYAĞI ANLAŞMASI PROPAGANDA FONUNA İŞTİRAK GİDERLER t : 
6-2284 sayılı kararname ile onaylanan Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşması Propaganda fonuna iştirak payımız bulunan ve şim
diye kadar İzmir İhracatçı Birliklerince karşılanmakta .olan 3 909,75 doların kendileri için büyük bir malî külfet .olduğu ve öde-
yemiyecekleri Birlikçe ileri sürüldüğünden, bu masrafı karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye 40 000 lira teklif edilmiş
tir. 

35.000 35.710 TıîıOARET BAKANLIĞI MEMUR VE HİZMETLİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİNE : 
Ticaret Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri öğle yemeğine yardım olarak geçen seneye nazaran 10 000 lira ıfaizlasiyle 60 000 
lira teklif edilmiştir. 

36,000 36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 
Ertesi yıla devreden borçların ödenebilmesini teminen geçen seneden 41 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1968 1969 Fazlası 

(A/l) 795 249 473 
(A/2) 77 535 000 
(A/3) 27 590 055 

860 167 666 
82 560 000 
28 755 805 

72 824 663 
5 525 000 
3 145 750 

Noksanı 

7 906 470 
500 000 

1 980 000 

Fark 

64 918 193 Cari hacamalar 
5 025 000 Yatırım harcamaları 
1 165 750 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

900 374 528 971 483 471 

Bölüm Madde 

81 495 413 10 386 470 71 108 943 Toplam 

11.000 

12.000 

11.440 : BAKAN ÖDENEĞİ 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanunla Bakanlara ayda 1 000 lira temsil ödeneği verilmektedir. 1 000 X 12 = 12 000 

12.110 AYLIKLAR : 
12.150 

12.211 Hizmetliler ücreti: 
12.229 

160 105 200 1968 de mevcut teşkilât kadrolar tutarı 
9 457 800 (L) cetvelindeki kadroların tutarı tenzil 

150 647 400 

17 186 028 1, 2 ve 3 üst derece terfiler karşılığı 
167 833 428 

58 827 562 263 sayılı Kanun gereğince % 35 zam karşılığı 

226 660 990 1969 teklifi 
150 984 370 1968 yılı ödeneği 

1 214 595 1968 yılında 6 aylık olarak alman kadroların yıllığa iblâğı karşılığı 
12 033 800 1969 yılında hizmete girecek yataklı tedevi kurumları ve Sağlık ocakları, muhtelif dispanserler, sağlık okulla

r ı ve sosyal hizmet tesislerinin ihtiyacı içm (D) cetveline 12 aylık olmak üzere ilâve edilen 1 827 aded kadro karşı
lığı olarak eklen»* 
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7 333 740 1968 yılındaki 9 054 aded 200 liralık kadronun 250 liraya yükseltilmesi karşılığı 

171 566 505 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 

Geçici hizmetliler ödeneği geçen yıl ödeneğine yıl içinde alman 1 250 liralık 3, 1969 yılı için alınacak 1250 liralık 3 aded 
kadro farkı 121 500 liranın i l â h i y l e 1 005 210 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Hıfzısıhha Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi ve kredi ile alına
cak taşıtların bakım hizmetlerini yapmak üzere Türkiye'de kurulacak teşkilâta gelecek yabancı uzmanlara ödenmek üzere 
1968 bütçesindeki ödeneğin aynı olmak üzere 600 000 lira teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Muhtemelen sözleşmeli personel istihdamı halinde ilgili tertiplerden a k t a ™ yapılmak üzere açılan tertibe 1 lira ödenek konul
muştur. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Bakanlık teşkilâtına lait alât ve dhazlan tamir edecek atelyedc ve teknik m,alıiyette olan çevre sağlığı hizmetleriyle Bakan
lık inşaat şubesinde ve donatım dairesinde çalıştırılıcak muayyen ve muvakkat yevmiyeli sağlık,, inşaat,, makina ve kimya 
•mühendisleri gibi teknik personele ödenecek ücretleri karşılamak üzere geçen y.l ödeneğine yıl içinde alman 3 aded kadro 
(2 aded 7 nci, 1 aded 8 nci derece) ve yeniden alınması lüzumlu olan 3 aded kadro (2 aded 7 nci, 1 aded 8 nci derece) karşılığı 
174 240 lira ile yönetmeliğe göre terfiVri gerekenler için 10 800 liranın ilâvesiyle 393 840 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.281 İşçi ücretleri : 
12.289 

Ankara Anadepo ve tamirhane siyl e İstanbul Depo ve tamirhanesinde tetihdam edilen işçilerle diğer 18 ildeki tamirhanelerde
ki işçilere ilâveten 80 işçinin daha istihdam zaruretinden 'genel idare hizmetleri yataklı tedavi kurumları ve verem savaş ta-
ramalariyle bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetlerinde, aşı tatbikatı ve aşı istihsalinde daha fazla personel çalıştırılması gerek
tiğinden bu karime geçen seneye nazaran 4 833 107 lira fazlasiyle 11 202 369 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Aylıklı memurlara her çocuk için ayda 10 lira hesabiyle çocuk zammı verilmektedir. 1968 , yılında aylıklı olarak alman 3 741 
(357) kadro çıktıktan sonra kadronun gerektirdiği çocuk zamları için 300 000 lira fazlasiyle 3 500 000 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince çocuğu dünyaya gelen memur
lara maktuan 200 lira ödenmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için 1968 yılında alınan kadrolar nazara alınarak geçen yıl öde
neğinin 50 000 lira fazlası 400 000 lira teklif edilmiştir. 



- 7 4 5 -

Bölüm Madde 

12.330 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci mad.lcsi gereğince memur olmıyan eşi ile memurun ölümü halinde son maaş veya ücretinin bir ve
ya iki aylık tutarının ödenmesi ieabetmektedir. Bu maksatla 1968 yılında alman kadroların getireceği giderler de nazara alına
rak 250 000 lira teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderler i : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönet
meliğe ^öre, 3656 sayılı Kanun esasları dâhilinde aylık alan memurlarla 788 sayılı Kanunun 48 ve 85 nei, 3656 sayılı Kanu
nun 11 nci ve 6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince açık maaşı alan memurlardan memleket içinde resmî veya husu
si sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi masraflariyle bunlardan vefat edenlerin cenaze masraf-
l a n yönetmelikteki esaslar dairesinde ve ' memurun mensubolduğu daire bütçesinde konulmuş olan tahsisattan ödenmektedir. 
Bu tertipteki ödenek 1968 yılında alman, kadroların getireceği giderler nazara alınarak gecen yıl ödeneğinin 50 000 lira faz-
lasiyle 400 000 lira olarak teldir edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayıh Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli olarak vazifede bulunanlardan 1 - 6 ncı derece aylık 
alanlara 30 ve 7 - 14 ncü derece aylık alanla™ 15 liradan yakacak zammı tediye edilmektedir. 
1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören memurlara yakacak zammı* ödenmek üzere yıl içinde alman kadrolar da na
zara alınarak geçen yıl ödeneği 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ödeneğinin % 6,5 u, ücret ödeneğinin de % 6 sı üzerinden hesaplanmak suretiyle 25 026 505 lira teklif edilmiştir. 

12.330 Sosyal Sigortalar kurumlan ke enek ve prim karşılıkları : 
Muhtelif mücadele hizmetlerinde istihdam edilecek' işçilere İş Kanunu icabı olarak işveren sıfativlc ödenecek prim için % 12,5 
üzerinden hesaplanmıştır. 

12.410 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhıa Müessesesi çeşitli hizmetlileri ve sosyal hizmetler akademisi fazla çalışma ücreti : 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhlıa Müessesesi ve* şubelerinde mesai saatleri hariMııdo serum ve ası"* üstilhsaMnde çalışacak çeşit
li hizmetlilerle, Sosyal hizmet'er Akademisinde tercüme ettirilecek telif eserle:an seçimi isinde çalışacaklara fazla mesai için 
geçen yılın ödeneği 95 000 lira aynen teklif edilmiştir. ; 

12.421 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 13 ncü maddesi gereğince yılda 3 defa toplanan 9 üye ve 4 tabiî üyeden kurulu Sûra 
azalarına aynı Kanunun 16 nci maddesi gereğince verilmekte olan huzur ücreti için teklif olunmuştur. 
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12.422 Kodeks Komisyonu üyeleri huzur ücreti : 
7355 sayılı Kanunun 2 nci) maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi üyelerine her toplantı devresine mahsus ol
mak üzere huzur ücreti ödenmektedir. Senede 1 defa toplanan ve 26 üyeden kurulu konsey üyelerinin huzur ücreti için teklif olun
muştur. 26 X 300 = 7 800 

12.423 Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi üyeleri huzur ücreti : 
Türk Kodeks hakkındaki 3 . 3 . 1926 tarih ve 767 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türk kodeksini tertip ve hazırlamak
la mükellef olmak üzere teşkil olunan komisyon üyelerine aynı kanunun 3 ncü maddesi icabı olarak verilecek huzur ücreti için
dir. 750 X 15 = 11 250 

12.431 Hıfzıssıhha Okulu Konferans ücreti : 
Bu ödenek okulda yapılan Halk Sağlığı kurslarının yürütülmesinde gerek memleket içinden ve gerekse milletlerarası otorite
lerden davet edilecek ve konferanslarla, milletlerarası seminere katılacak zatlara verilecek ücretler karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.432 Sosyal Hizmetler Akademisi Okulu konferans ücreti : 
Sosyal Hizmetler Akademesiııde verilecek konferanslar için teklif edilmiştir. 

12.433 Diğer okullar konferans ücreti : 
Meslekî konularda yurt içinde ve dışında konferans vermek üzere davet edileceklerin konferans ücretedir. 1968 bütçesine 
nazaran 42 100 lira faz!asiyle 142 100 lira teklif edilmiştir. 

12.441 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu ders ücreti : 
Sosyal Hizmetler Akademisi öğretmenliğine kadro kifayetsizliği sebebiyle öğütmen tâyini mümkün olmadığından ekseri ders
ler, başka fakülte ve yüksek okullardaki öğretim üyelerine ek ders olarak verilmektedir. 1969 yılında 2 .100 ders saati ola
cağı hesaplanmıştır. 
2 100X20 = 42 000 

12.442 Diğer sağlık okulları ders ücreti : 
Gerek sağlık okullarında ve gerekse sağlık kolejlerinde asil öğretmen kadrolarının kifayetsiz oluşu sebebiyle dersler saat 
başı ücretle öğretmen tutular ık doldurulmaktadır. 1969 yılında verilecek ders saati ücreti karşılığı olarak gecen seneye 
nazaran 483 040 lira faz]asiyle 2 102 700 lira teklif olunmuştur. 

12.510 Ek görev tazminatı : 
4690 sayılı Kanun gereğince tabipler 2 meslekî veya biri idari ve diğeri meslekî maaşlı veya ücretli iki vazife demlide ede
bilmektedir. 4644 say/h Kanunun 9 ncu maddesiyle idari vazife deruhde edenlere verilen munzam vazife tazminatı olarak 
muhtelif yataklı ve" mücadele teşkilâtında çalıştırılan başhekimlere 467 ve 425 sayılı Kanunla alman kadrolar karşılığı 
1 581 663 lira teklif olunmuştur. 
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~^0 224, 229 ve 472 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, asistan, ve başasistan doktorlara her 
ay 200 lira tazminat verilmesi hakkındaki 229 sayılı Kanun ve mahrumiyet bölgelerinde ve koruyucu hekimlik hizmetlerin
de çalışacaklar için verilecek tazminatlar karşılığı olarak 1968 yılındaki ödenek kâfi gelmediğinden 1 880 230 lira fazlasiyle 
76 880 230 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
1969 yılında yabancı dil imtihanına girecek 6 memurun imtiham kazanacağı tahmin olunarak gecen yıl ödeneği aynen tek
lif olunmuştur; 
1 5 0 0 X 6 = 9 000 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 saydı Kanunlar gereğince Başkanlık Müsteşarı için aydan 350 lira hesabiyle 4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
6245 saydı Harcırah Kanununun .10 ncu maddesi gereğince yurt içinde veya dışında bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin 
olunacaklara verilecek v»I masrafı yevmiye, aile masrafı "ve yer' değiştirme masrafı olarak «denecek yolluk için 1968 yılında 
alman 3 741 ayhklı, 4*208 ücretli, 1J)(İİJ yılında alınacak 3 200 aylıklı, 3050 ücretli kadronun getireceği giderler " karşı
lığı oîmak üzere geçen v,l ödeneğinin 100*000 lira fazlasiyle 1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yollug-u : 
Sağlık'müdürleri, Hükümet tabipleri ve s a ^ k merkezi mensuplarının mmtaka merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerde be
lediye Juı.lu.lan drşım!., seyahatleri halinde kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanununun muvakkat vazifeye" ait esas
ları' ye umumi hükümleri d a i r e n d e verilmekte olan yol masrafları ve yevmiyeleri karşılığı olarak ve vıl içinde alman 
ve 1969 yılında alınacak aylıklı ve ücretli kadroların getirecek giderler 'de nazara a l ı a r a k gecen vıl ödeneninin 100 000 
lira fazlasiyle 600 000 lira "teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım hlaresiyle vnpılan 6848 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince Dünya 
Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Müetler çocuklara yardım fonu (üNİOKF) ile Bakanlığımız tarafından ' müştereken yürütülen 
programlar için Birleşmiş Milletler ve bağlı teşekküller tarafından gönderibn eksperlerle, diğer Milletlerarası teşekküller ve 
iki taraflı anlaşmalar gereğine muhtelif memleketlerden temin edilecek eksperlerin memleket dâhilinde yapacakları seya
hatlara ait y o l masrafı ve bunlara refakat edeceklerin harcırah ve masrafları ve Birleşmiş Milletler" çocuklara yardım 
fonu (UNİÜBIO ile akdedilen teknik yardım anlaşmasının tasdikine dair d a n 6367 sayılı* Kanun ile Birleşmiş Milletler 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ile akdedilen teknik yardım anlaşmasiyle bu anlaşmaya ait iki mektubun tasdikine dair olan 
6666 sayılı Kanun ve bu kanunların 2 ııci maddelerine göre akdedilen ek tatbikat anlaşmaları gereğince ödenecek zarar ve zi
yan ile mahkeme ve avukat m u a f l a r ı olarak 1968 yılı bütçesindeki 40 0C0 lira aynen teklif olunmuştur. 



- 7 4 8 -

Bölüm Madde 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
1969 yı l ında sözleşmeli personel is t ihdam olunduğu t akd i rde bunla ra vazife icabı ödenecek yol masrafı iem te r t ip açılmıştır. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Ha rc ı r ah K a n u n u n u n 49 ucu maddesi gereğince şehir ve kasaba lar ın l,(,lediye hudut la r ı dışında ve muayyen bir sahası 
dâhil inde seyyar olarak vazife s 5 r e n sağlık memurlar ı , sağlık koruyucusu, sıtma savaş memuru, köy ebesi ve has ta Ufalayıcılarına 
ver i lmekte bu lunan tazmina t la r karşı l ığı olup, yıl içinde a lman 3 741. aylıklı kadro ile 1969 yı l ında al ınacak aylıklı kadro la r ın ge
t ireceği giderler ve yeni mezun olacaklar da nazara a l ınarak 250 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Sağlık tesislerini teftiş ve kontrol eden 4! müfett işin yol masrafiyle ar tmış o!,» v . vmiye le r i k a r ş ı l ı k olarak 97 800 lira fazlasiyle 
870 000 lira teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans geçici görev yol luğu : 
Tıp sahas ındaki faaliyet ve p i s m o l e r i müzakere e tmek üzere memleketimizde her sene tınla, i l d l i mnHHİf k n n - e l e r top lanmakta 
dır. l îu cümleden olarak 1969 yı'uıda, m e m l e k e t i m i z i toplamuası m u k a r r e r oknı nrMî Mmükmke'd kmm.v, konferans ve seminer
ler için 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.833 Araş t ı rma ve inceleme yolluthı ; 
TTdzıssıhha Okulunca Anka.-.-,, dm Kekir, kasaba ve kiiylük İ m K ^ y d r . v< . i b ' f i l : f ":- , k i k , v r r r - l . , : . ,v; n r . ^ â m u nroielerirı-
de, sosyal hizmet vo köy s a a h k kkmet le r iy le nüfus p l m a m a s ı , ve d e m m ^ k i k eM! d ü r ! , .-ek.r.cak ekd. le .o ö d . - i , e k üzere -ecen yıl 
ödeneğinin 12 000 lira fazkak de ^ 2 000 lira, tekliT olunmuştur . 

12.834 Kurs yol luğu 
1îî0îJyılında kursa d.-.vet. v.<We-.vl, y,.ğbk ımrKOPeli.ku 6245 s a m ı KenvMiM. 37* i r " • > V. . r . - d d — <k*mkduk cV-rdc yol - yev-
miyeleri karsdığ ı ç o m , vd ödemyi 700 000 lira avuon oH-dü' e d i m d i r . 

12,841 Tedavi y o l l u k : 
4598 sayılı Kanunun 705! saydı İ k a n m ' a d e - k ü r i k , 9 m - maddeyi : , k ^ e : , v<v-ü, yi , I- , !- , i ..-• - ^ k m ı h , k k n . < ! - ' yönetmelik 
gereğineo ^ k i v i y e g ö n d e r d i k n . e e - r l a r m yol mamrafı k in 1fl(>8 yılı ödeneğinin ' k k y - k k a k . m vv. 190!) v d ı m k a l ınarak ay-
k k b kadro la r ın g e t i n d i g k k * r nazara, a l ınarak 75 000 lira, fazîamyk 200 000 d • ü 4 : d i k k d k u k k 

12.853 Yur td ış ı geçici görev y o l l u k : 
İdarecilerimizin g ö ı ^ i ve bihrik ' k i n a r lndmas ı . ve sağbk sahamndaJd yenilikleri imkik edip m.emkkkimizdeki Sağbk ve Sosyal 
Yardım k u r u m l a r ı m a ileri memlekelier seviyeskm ^ k a r d m , ™ için 1968 mhndak i 250 000 İka h k a r m d a k i ödenek aynen teklif edil
miştir. 

12.854 Yabancı uzmanlar la yard ımcı la r ı yur td ı ş ı geçici görev yol luğu : 
A n k a r a Yüksek İht isas I l a s tanekv le Sosyal Hizmetler Akademisi ve ITıfzıssıhha Okuluna getiri lecek uzman öğretmen ve konferans
çıların yol masraf ı için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
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12.871 Y u r t d m staj ve öğreninı yol luğu : 
•Milletlerarası teşekkül ler (Meselâ .Milletlerarası çocuk merkezi) ve iki taraf l ı anlaşmalar gereğince bâzı Hükümet le r (Meselâ Al
manya, Fransa , İngi l tere) ve Avrupa konseyi t a ra f ından tahsis edilen teknik yard ım burs la r ından faydalanı la rak yabancı 

• m e m l e k e t l e r d e k i yeııilikleri t e tk ik edip, memleketimizdeki Sağlık ve Sosyal Yard ım kurumla r ında t a tb ik ederek, kurumlar ımı
zın ileri memleket ler seviyesine çıkarı lması maksadiyle gönderi lenlerin yol para lar iy le zarur i masraf lar ını karş ı lamak üze
re geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12.872 Y u r t d m kongre ve konferans yol luğu : 
b i r leşmiş Milletlerin c o m A k r a yardım lonn ( k A İ A I A A Dünya Sağhk teşkilât ı , merkezi anlaşma A:AİAiı (OBNTO) <ril>i üyesi 
bu lundA-umuz Millet lerarası teşekkül ler in Ckenl Kur . : ' . İdare konseyi ve komite toplant ı lar iyle eeskii kohrrre ve konferanslar ı
na iş t i rak edeceklerin h a r c n A ı \ e b a A a m:v,-a !1an I:-;;ı geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12.911 Yatak l ı k u r u m l a r ineaAı ıe ge- ! r^re7 v o l l ı ^ . : 
Y a A k h KAğld" - A k A n e k y , ^ - A d ^ > - -••••,'•? • : A e n netkik kv eedavi ler i r in nneelennnA ve eA:: .enkknn l\s,S. muraka
be;,. I , .- . I. :;•::::"•• r v . - d ' ' A A : , d , A y , : ' ; A k m n n l . H a k A ; a r i ve öğretici mahiyette k i : d : ; - : f ! n i A n a A a r n u n s a ğ k m n a s ı 

12.912 fkvro L - J V Ü I " vo ' k A y m A A;;,;.d': „ - ; ; m ; ş , : A e •;,.••.-• y' A A k ı " : ^ ' 
İ k k s a v ! , kmami ' d A s k ; ; : K r , , : , : ,:> Iİ d - : "-. . • ..: i-.AİAt Kanunu h ü k A H ^ « ^ • A - A , " ' A r A k k A , ; ve k Akinret 
T A A A A m „ A A A . r u d a k A A ,e- y , • e kn - A d;- i a aA, ;AAe vazifesiyle r. A k e A A İ - .. ;- , A A - s : A A a A ; vakası zu-
I IU-MM.I A d A- a A aA - d A"- A- • d ; d • : : , , , - , , üAAnAe ihkvae k . ık ınnAArd :^ , ,aee ;<: ; 1 1,.,.- an ckmas ı mek 
hua Ada: un İ m A A A k n k ; A k k : , ; ' ' v : A ; i ^ A A -A i d , : ; n , ve çevre sandığının An" i. , n V e ' ,i A;, A k-i-M-ı • s atake,-
l a r e - d A e a n a k r ı : , . , ; r a k , A ı I,,:.;.:..,'. A A A A M r , A ! - ^ A : ' m kvod ik olarak sağlanmaca k e k ; -.A,^:,: k . Av."! ^ -anda 
a k a ı , nüfnsnn Ai lase l k i m , ! . Aa , k , ı k . , :;-,aa.., !• • • ;• A k ;u ;AAff a ş ı k r m h e r ya:: w:,,.: r ; : : : , ' : e , AAAA k m gezici 
c ' d n A k n leşAd \e ı.,: A;; e, m A i A l :.r-.-ı«-!r!-i.- I-.,1r:,- -r•<•:,:,-: , sosyalleştirilmis bölgelerde aka r . A a A a a - leeakel olarak U^ 
ineli k a etmek k i » e k . : lv:.V. ı . v v ı k k l d k k m ı k k . A ' A A r . k k ü n bu f a k k k e e v A l u A a , ^ a A a m . n a s r ^ o k , , N c b u 
keskue bu y ü z h n ı nvecn yıl ö d e n c k ı A , 1 AO OA) k m A k a k y l e ?> 150 000 li \a t e k A o k m m u s f u r . 

12.913 Trahomla savaş geçici görev yol luğu : 
Dünya Sağlık Teşkilât ı ve UNİÜkk ' i e y a p d a n anlaşma gereğince 1968 yı l ındaki Trahom savaş faaliyetleri köylerde, şehir ye köy 
okul lar ında yürütü lecekt i r . Teklif edilen ödenekle köylere gidecek t rahom savaş ekiplerinin yol ve yevmiye gibi zarur i masraf
lar ın ı ka rş ı l amak üzere 1968 yılı ödeneğinin 25 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

* 
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12.914 Zührevî hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 
Frengi savaş teşkilâtı bugün, köylünün köyünde iş görmekte ve böylece hizmet doğruca köylünün ayağına götürülmüş bu
lunmaktadır. Bu sebeple gerek doğrudan doğruya frengi savaş teşekkülleriyle ve gerekse henüz teşkilâtın ulaşamadığı bölge-
lerdeki mahallî sağlık teşekkülleri personelinin bu hizmet konusunda belli sürelerle köylerde tedavi istasyonlarında hasta 
takip ve tedavileri hizmetin tabiî bir icabı halinde belirmektedir. Hizmetin bu şekilde yerine getirilmesi için geçen yıl ödeneği 
aynen teklif edilmiştir. 

12.915 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğa : 
Sıtma eradikasyonu teşkilâtı Dünya Sağlık Teşkilâtiyle müştereken hazırlanan operasyon plânına göre 1969 yılı içinde 21 
bölgeler grupu 61 bölge ve 342 şube halinde çalışmasına devam edecektir. Teşkilâtın daimî olarak kontrol ve murakabe altında 
bulunduracağı lokalite sayısı çok yüksek ve sahası çok geniştir. Sıtmanın en faal mevsimi olan yaz aylarında, gerek sürveyyans hiz
metleri ve gerekse püskürtme operasyonlarının kontrolu için bölgeler grupu ve bölge başkanlariylc bölge başkan yardımcıları ortalama 
160 gün geziye çıkmak zorundadırlar. Ayrıca her bölgede halk sağlığı eğitimcisi olarak: görevlendirilen 61 personel de lüzum görüldük
çe halkı eğitmek maksadiyle köy köy dolaşmak mecburiyetindedirler Bundan başka teşkilatın çalışmalarım yerinde incelemek ve gere
ken .direktifleri vermek maksadiyV Dünya S ^ h k Teşkilâtı sıtma, ekibi elemanlariyle birlikle P-enel müdürlük personeli de zaman 
zaman geziye çıkmaktadırlar Teşkilâ'tm çalışmalanm değerlendirmek ve ilerideki çalışmalara daha iyi vöu vermek üzere grup 
ve bölge başkanlarının iştirakiyle her üc ayda bir devri toplantılar yapılmaktadır. liu itibarla grup ve bölge baskanlariylc bun
ları gezdirecek vasıtaların şoförleri diğer* vazifeli personel ile merkez teşkilâtı elemanlarının yapacakları gezi ve kontroller ve 
devri kontrollere katılacak doktor ve dtfer personelin tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerini k a n l a m a k üzere yevmiyeler-
deki artış da düşünülerek gecen yıl ödeneği 470 800 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
619 personel X 160 gün X 15 lira yevnıive = 1 485 600 lira 
71 hekim X 400 liradan 3 toplantı " = 85 200 » 

Toplam 1570 800 » 

12.916 Verem savaş geçici görev yolluğu 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler çocuklara yardım rouu (ÜNİCED) ile Hükümetimizin arasında girişilen ve halen 
tatbik edilen anlaşma gereğince' 1953 yılından beri yapılmakta olan umumi IUX> aşı tatbikatma 1969 yılında da devam olu
nacaktır. Seyyar ekipler halinde devam eden bu hizmet 1969 yılında da Dünya Sağlık Teşkilâtivle yapılan anlaşma gereğince 
ve beş yıllık plâna göre 120 ekiple çalışmak suretiyle bütün yurt sathında faaliyette bulunacaktır. BOG merkez teşkilâtı BOG 
grupları seyyar tarama ekipleri seyyar tedavi ekipleri ve röntgen tcknisiyenİeri halinde faalivetine devam edecek mücadele 
teşkilâtı için yevmiyelerdeki artışlar da düşünülerek geçen yıl ödeneğinin 300 000 lira fazlasiyle 3 400 000 lira teklif edil
miştir. 

http://tckn.isiyenl.eri
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"ÛÜ917 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması geçici görev yolluğu : 
6367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu ile aktedilen yardım esas anlaşması ve baı kanu
nun 2 nci maddesinin vermiş olduğu salâhiyete istinaden aynı fonla akdolunan ana ve çocuk sağlığı tatbikat anlaşması gere-
ğince ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin yol masrafı ve yevmiyeleri nüfus plânlamasında görevli ba
kanlık merkez teşkilatındaki uzmanların ve illerde vazifeli memurların vazifeleri icabı ayda 20 gün bölgelerindeki kasaba ve 
köylerde yapacakları seyahatlerde tahakkuk edecek masrafları karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12.918 Sosyal hizmetler geçici görev yolluğu : 
7355 sayılı Kanunla teşekkül et niş bulunan Sosyal Hizmetler Enstitüsünün, inşaatları devam eden çocuk bakım yuvalariyle fa
aliyette bulunan yuvaların, ihtiyarlık bakım yurtlarının, kreş ve gündüz bakım evlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin 
yakından kontrol ve murakaba^ ve diğer sosyal refah ve koordinasyon kurullariyle diğer hayır kurum ve derneklerinin çalış
malarının ve bunlar arasındaki işbirliğinin yakinen incelenmesi için sosyal hizmet personelinin yurt içinde yapacakları ge
ziler ve toplum kalkınmasının, sosyal hizmet alanında yapılacak araştırmaların, sosyalizasyon bölgesinde hizmet göreceklerin 
daha yararlı olmalarının temiıi gayesiyle yapılacak kontrol ve denetim gezilerinin getireceği giderler karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneğinin 85 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

12.919 Cüzzamla savaş geçici görev yolluğu : 
ıCüzzam savaş ' teşkilâtı yıldan yıla gelişmektedir. Cüzzam bakımından andemik bölgelerde hizmet gören mütahassıs he
kim, yardımcı sağlık personeli ve şoförlerin, yıl süresince seyyar olarak hizmet görecek teşkilâtta çalıştırılan personelin, bakan
lıkça tesbit edilecek bölgelerde gerek sondaj mahiyetinde ve gerekse Lepra tarama muayenelerinde görev alacak hekim, yar
dımcı sağlık personeli ve şoförlerin, 1969 yılında 1 hekim, 3 sağlık memuru, 1 ebe ve bir şoför olmak üzere 6 şar personelden 
4 ilde geniş ölçüde Lepra tara:nası yapmak üzere teşekkül edecek 4 ekibin geçici görev yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl 
ödeneğinin 20 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif edilmiştir. 

13 000 13110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Bakanlık merkez il ve ilçe Hndimet tabiplilerine 1969 malî yılında Devlet Malzeme Ofisinden satmalmacak kırtasiye için ge~ 
çen yıl ödeneği ihtiyacı karşılamadığından 135 000 lira fazlasiyle 310 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlık merkez teşkilâtiyle iller sağlık müdürlükleri ve Hükümet tabiplikleri ihtiyacı için satmalmacak malzeme bedeli olut) 
tatbikata göre geçen yıl ödeneğinin kifayetsizliği ve yeniden hizmete giren tesislerle ikmâl talimatının gerektirdiği formların 
bastırılacağı da nazara alınarak geçen yıl ödeneğinin 50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtiyle sağlık müdürlükleri ve Hükümet tabiplikleri ihtiyaçlariyle bunların senelerden beri ödenek kifayetsizliğin 
den yenilenemiyen fersude hale gelmiş döşeme ve demirbaşlarının tamiri ve kısmen olsun yenilebilmesi sefer teçhizatının ikmali 
için geçen yıl ödeneğinin 465 000 lira fazlasiyle 580 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan sıhhi, tıbbî ve sosyal konularla ilgili eserlerin satmalmması ve dünyadaki tıbbî ilerleme-



- 7 5 2 -

Bölüm Madde 

leri ve inkişafları takibetmek maksadiyle abone olunan yabancı ve yerli dergi ve gazetelerin abone bedelleri, sıhhi afiş ve 
sağlık dergisiyle haber bülteninin masrafları karşılığı 50 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığın dağınık bulaman teşkilleri yeni binanın hizmete girmesiyle bir araya toplanmış ve sarf edilen Fuel - Oil miktarı art
mış ve yılda 1 080 tona baliğ olmuştur. Yakacak maddelerine yapılan % 50 zam ile taşra teşkilâtının ihtiyacı da nazara alı
narak kifayetsiz olan geçen yıl ödeneğinin 143 230 lira fazlasiyle bu tertibin ödeneği 750 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
'Bakanlık merkez teşkilâtında çalışan çeşitli hizmetlilere elbise, palto yaptırılması şoför ve müstahdemlerin elbise palto ve 
ayakkabı ihtiyaçları karşılığı alarak geçen yılın ödeneği 106 675 lira aynen teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 30 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tekli ' e d i l i ş t i r . 

13.210 Su giderleri : 
Şehir suyu, içme suyu abone ve diğer giderler 1966 yılında yeni binanın hizmete ginnosiyle • a r t ı m d a n ve gemi v.l ödeneği kâfi 
gelmediğinden 65 000 lira fazlasiyle 150 000 'lira tekli:!: edilmiştir. 

13.220 TemM'ik giderleri : . 
ilerek merkez teşkilâtına ait binaların ve gerekse taşra teşkilâtının temizlik giderler, hin arlan temizlik maddeleri fiyatları da na
vara alınarak yetmiyen geçen yd ödeneğinin 40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma : 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşküâtı için yeteceği kanaatiyle geçen y,l ödemdi aynen teklif edilndslir. 

13.240 Bahge giderleri : 
Bakanak merkez ve taşra teşki, âtiyle yeni açıLacak depolar -bahçelerine satmak nacak çhu tohu ara. do fı-hıt ve edevat karşdiğ, ola
rak geçen yd ödeneği aynen teklif edilmiştir.' 

13.352 Hükümet tabibleri için a l m a c a tıp aletleri ve malzeme giderleri : 
Hükümet, tabipliklerinin acele tedavi ve td.bî müdahalede kullanacak Um alat ve ciîmz 'eksikliklerinin trmini için kâfi gelmiyen 
geçen yıl ödeneğinin 25 000 lira fazlasiyle 225 000 lira teklif olunmuştur. 

13.353 1282 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik giderleri : 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince piyasadan satın alınacak müstahzarlar için 1968 yılı ödeneği aynen teklif olun
muştur. 

13.410 Ulaştırma giderleri : 
13.430 

1969 yılında bu kesime, (evvelce .muhtelif Genci Müdürlüklerce yapılan ulaştırmalar... daha ekonomik olmasını teminen mezkûr 
Genel' Müdürlüklere bu maksatla ayrılan ödeneklerden kesilerek bu kesime alman 1 400 000 lira dâhil) hakanlık (binasındaki 



- 7 5 3 -

Bölüm Madde 

500 dük santralın konuşma ve abone masraflım, UNİCEF yardımından gelen malzemenin taşıma ve sair giderleri ve posta-telgraf 
telefon giderlerini karşılamak üzere 1968 yılı ödeneğinin 4 475 000 lira fazlasiyle 2 575 000 lira teklif olunmuştur. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarim giderleri : 
Makam otomobilinin bir yıllık benzin motor yağı gibi işletme masraflariyle onarım giderleri geo.cn senenin aynı olarak teklif edil
miştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
1969 ydmda merkez teşkilâtı İsmetlerinde kullanılacak araçların bir yıllık işletme ve umarım masrafları için gecen yıl ödeneğinin 
6 000 lira fazlasiyle 90 0O0 lira teklif olunmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Sağlık Müdürlükleri ve Hükümet tabiplikleri işgalinde bulunan binaların kirası karşılığı olarak, artan kiraları da karşılamak 
üzere ve hastaneye tahvil edilen sağlık merkezleri 'bünyelerindeki Hükümet tabipliklerinin yeniden bina kirahyacağı da nazara 
alınarak gecen yıla nazaran 130 000 lira fazdasiyle 910*0O0 lira teklif edilmişti.'. 

14.000 14.110 Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 
Hükümet konakları dışında, otımuı örgütlerin yangından korunura giderleri için bu tertibe gecen yıl ödeneği 10 0O0 lira aynen 
teklif edilmiştir. 

14.341 Güvenlik giderleri : 
3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler olup 'maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkanlar, tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler .olup maddenin muhafazası İçin 1 li
ra teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri :* 
Kurslar programlandığı gibi gerçekleştirilemediğinden kurs giderlerindeki taleple,- geçen yıl seviyesine indirilerek 40 000 lira teklif 
edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve yüksek okullarda Bakandığımız hesabına okuyan 1 800 öğrencinin ayda 350 lira hesabiyle 1 yıllık burs giderleriyle öğ
renci başına yılda 30O liradan hare ve diploma giderleri için geçen yıl ödeneğinin 2 340 00ü lira fazlasiyle 8 10O 000 lira teklif 
olunmuştur. Ancak burs adedi bu suretle 4 800 den 4 320'ye inmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Araştırma ve inceleme yapmak üzere geçen vd ödeneği 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

http://geo.cn
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" Î Z T Î Î Veremle Savaş giderleri : 
14.719 

1969 yıhnda hizmete girecek Yereni Savaş dispanserleri, BCG kampanya*. başkanlıkları ve tarama ekiplerinin bir yıllık ihtiyaçları 
mukabili olarak 1 907 740 Oira fazbniyle 1I 150 000 lira teklif edilmiştir. Motorlu araç mevcudu 197 dir. 

14.721 Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri : 
14.729 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılmak üzere satmahnaeak m a l i m e masrafları için 14 758 020 lira teklif edil
miştir. 

14.731 Sıtma ile savaş giderleri : 
14.739 

Dünya Sağlık Teşkilâtiyle müşt^rekeu hazırlanmış olan (operasyon plânına göre, sıtma eradikasyon teşkilâtında kullanılmak üzere 
.mücadelenin çeşitli masrafları için U 799 413 lira teklif edilmişti-. 

14.741 Trahomla ısavaş giderleri : 
14.749 

.5 hastane, 41 dispanser ve 168 tıabom tedavi evinden müteşekkil bulunan trahom savaş teşkilâtının faaliyetinin devamı için bu yıl 
da UNİCEF ilâç yardımı yapmıyacağından geçen yd ödeneği 375 500 lira fazlasiyle 2 930 500 lira teklif edilmiştir. Motorlu araç 
mevcudu 65, motorsiklet 1 dir. 

14.751 Zührevî hastalıklarla ısavas giderleri : 
14.759 

7 frengi savaş kurulu, 30 şubesi, 176 muvakkat fnengi tedavi istasyonu ve 19 deri, tenasül hastalıkları dispanserleriyle so*yalleş 
tirilecek illerdeki yeniden faaliyete geçecelk frengi savaş başkan!ıklarının ihtiyacı, için geçen yıl ödeneğinin 40 000 lira fazlaBİy-
le 705 000 lira teklif olunmuştur'. Motorlu araç mevcudu 7 dir. 

14.761 üüzzamla savaş giderleri : 
14.769 

Mevcut 11 cüzzam savaş dfepanseriyle so^alleştiıiileeelk illerde yeniden faaliyete geçecek Lepra Savaş Başkanlıkları ihtiyacı içki 
geçen yıl ödeneğinin 57 000 lira fazlasiyle 430 000 lira teklif edilmişti-. Motorlu araç mevcudu 23, motosiklet 16 dır. 

14.771 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlama giderleri : 
14.779 

1) Mevcut ana ve çocuk sağlığı merkezlerinin (.eğitim merkezi, 40 merkez, 50 şube ve 355 istasyon) umumi masrafiariyle, 
2) 1969 yılında tatbikat sahasına girec:ek nüfus plânlama hizmetlerinin gider]eni olarak geçen yıl bütçesinden 614 790 lira faz-
lasiyle 5 714 790 lira teklif edilmiştir. 
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14.781 Hıfzıssıhha Enstitüleri giderleri: 
14.789 

Halkın hıfzısıhha şartlarının ıslah ve inkişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye yarıyacak sıhhi ve fennî araştırmalar ve 
incelemeleri yapmak, Bakanlıkça nevileri tâyin edilen serum ve aşıları ve sair biyolojik maddelerini hazırlamak üzere kurulmuş 
olan müessesenin kendisine yüklenen görevleri yapabilmesi için, 1969 yılında hizmete girerek faaliyete geçecek olan Erzurum ve 
İzmir şubeleriyle Esenboğa serum çiftliğinin de ihtiyaçları nazara almarak geçen yıl ödeneği, 867 000 lira fazlaısiyle 4 232 000 lira 
/teklif edilmiştir. Motorlu araç mevcudu 6 dır. 

14.791 Muayene ve tedavi evleri giderleri : 
14.799 

Mevcut 68 muayene ve tedavi evimin bir yıllık harcamaları, ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları da nazara alınarak 1969 yılı 
için 45 000 lira fazlasiyle 405 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

15.000 15.221 Sağlık okulları ve sağlık kolejleri giderleri : 
15.229 

• 10.031 iaşeye tabi öğrenci ve h W t l i kadrosu ile 1969 yılında faaliyete devam edecek 57 okulun yıllık masrafı için 23 269 250 
lira ödemek talebolunmuştur. Geçen yıla göre artış miktarı 1 807 150 lira olup bu, okutulan talebe adedinin fazlalığından ve 3 oku
llun da yeniden açılmasından ileri gelmektedir. 

15.281 Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Sağlık idaresi Yüksek Okulu ve Floranco Nightingale Yüksek Hemşire Okulu giderleri : 
15.289 Mevcut 3 yüksek okul için (Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Florance Nifchtingale Yük

sek Hemşire Okulu) 34 350 lira fazlasiyle 1 201 000 lira teklif edilmiştir. 
15.291 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu giderleri : 
15.299 7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan müessese 1969 yıhnda inşaatı bitecek olan yeni binasına taşınacaktır. Yeni binanın tefrişi 

ile artan faaliyetler de nazara'alınarak müessesemin 19fiî) yılı genel ^derleri için g-eçen yıl ödeneğinin 373 000 lira fazlasiyle 
646 000 lira teklif olunmuştur. 

15.381 Sağlık Müzesi giderleri : ' 
15.389 Halkımıza sağlık bilmsi vermek amaciyle kurulan sağlık müzelerimi! sayısı J2 dir. Bunlardan Ankara, Aydın, istanbul, izmir, 

Konya, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Manisa Bakanlığa; Bursa müzesi ise özel İdareye ait bulunmaktadır. 
1969 yılında 4 müze daha açılacak ve bu suretle Bakanlığa bağlı olacak 15 müzenin 1969 yılı giderleri olarak bu kesime gee.eıı yıl 
bütçesine nazaran 95 000 lira fazlasiyle 330 000 lira teklif olunmuştur. 

15.511 Devlet hastaneleri giderleri : 
15.519 
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15.521 

15.529 

Kira : 
Taşıt işletme : 
240 araç için işletme ve onarma 

Genel toplam 
Tasarrufla karşılanan 

1969 teklifi 
Yatak hesabı : 
4 403 halen mevcut 
Yatak masrafı : 
Devle* : 4 353 X 800 X 365 = 
Verem : 50 X 950 X 365 = 

Sağlık merkezleri : 

Personel masrafları : 

580 000 

1 243 500 

129 669 788 
10 109 788 

119 560 000 

12 710 760 
173 375 

12 884 135 Mevcut yataklar masrafı 

2 530 X 400 X 365 = 3 693 800 Mevcut hizmetliler iaşesi 
Yataksız sağlık merkezleri : 

8 X15 000 = 120 000 
Müteferrik masraflar : 

792 X450 X 365 = 1 300 860 Ebe, hemşire, hemşire Yard. 
Giyim - kuşam masrafları : 

253 X 400 = 101 200 Dış hizmetli giyim masrafı 
2 277 X 150 = 341 550 İç hizmetli giyim masrafı 

792 X 230 = 182 160 Hemşire giyim masrafı 

iaşesi 

624 910 
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Kira : 
Taşıt işletme ve onarma masrafları 

15.531 Doğum ve çocuk bakım evleri : 

15.539 
Masraflar beyanı : 
Yataklar masrafı : 

2 405 X 850 X 365 = 
795 X 250 X 365 = 
250 X 850 X 365 = 

Personel masrafları : 
755 X 400 X 365 = 

Müteferrik masraflar : 
171 X 450 X 365 = 
75 X 450 X 365 = 
29 X 450 X 365 = 
29 X 450 X 365 = 

350 X 450 X 180 = 

180 000 

1 345 000 

20 148705 
2 557 705 

Genel toplam 
Yapüacak tasarruf 

17 591 000 1969 teklifi 

7 461 512 Mevcut yataklar masrafı 
725 438 Mevcut bebek yatakları masrafları 
775 625 Yeni açılacak doğum, evleri 

8 962 575 

1 102 300 Mevcut hizmetliler iaşesi 

280 867 
123 188 
47 632 
47 632 

283 500 

782 820 

Ebe, hemşire ve hemşire Yard. iaşesi 
Aslî ve fahrî asistanlar iaşesi 
Nöbetçi tabipler iaşesi 
Nöbetçi memurlar iaşesi 

657 sayılı Kanun gereğince tatbikata çağrılacak 
köy ebeleri iaşesi 
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Giyinme masrafları : 
İT1 X230 = 
75 X 400 = 

680 X 150 = 

Taşıt işletme ve onarma masrafları 
Kira : 

39 330 Hemşire giyimi 
30 000 Dış hizmetli giyimi 

120 000 tc hizmetli giyimi 

15.541 Verem hastaneleri giderleri : 
15.549 

Masraflar beyanı : 
Yataklar masrafı : 

8 940 X 950 X 365 
700 X 950 X 365 

2 396 X 400 X 365 
258 X 400 X 365 

Müteferrik masraflar : 
441 X 450 X 365 

38 X 450 X 365 
38 X 450 X 365 
30 X 450 X 365 

171 330 
55 500 

223 000 

u i _ 

11297 525 Genel toplam, 
407 525 Tasarruf edilecek 

10 890 000 1969 teklifi 

30 999 450 .Mevcut yataklar 
2 427 250 Yeni yataklar 

33 426 700 
3 498 160 Mevcut hizmetliler iaşesi 

376 680 Yeni hizmetliler iaşesi 

3 874 840 

724 343 Mevcut ebe, hemşire ve hemşire Yard. iaşesi 
62 415 Nöbetçi tabipler iaşesi 
62 415 Nöbetçi memurlar iaşesi 
49 275 Aslî ve fahrî asistanlar iaşesi 

898 448 
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Giyim masrafları : 
441 X 230 = 101 430 Hemşire giyimi 
266 X 400 = 106 400 Dış Hiz. giyimi (Mevcudun % 10 ı.a) 

2 398 X 150 = 359 700 îc hizmetliler giyimi 

567 530 
Kira : 
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi : 120 000 
Taşıt işletme ve onarma m,asrafı : 290 500 

39 178 018 Genel toplam 
5 088 018 Tasarruf edilecek 

34 OPTÖÖO 1969 teklifi 

15.551 Kuduz tedavi kurumları : 
15.559 

Halen mevcut bulunan 50 yataklı istanbul, 10 yataklı Diyarbakır ve 5 yataklı izmir kuduz tedavi kurumlanılın yılhk muhtelif ihti
yaçları için geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 7 750 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

15.561Sosyal hizmet kurumları giderleri : 
15.569 

Hizmette bulunan rehabilitasyon merkezi, kreş ve gündüz bakımevi ile yaşlılar bakım ve barındırma yurtları giderleri 1969 yılı iğin 
618 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

15.611 Sağlık ocakları : 
15.619 

1968 yılında hizmette bulunan 775 sağlık ocağı, 196 sağlık evi ve 17 garaj ile 1969 yılında hizmete girecek 52 sağlık ocağı ve 604 
sağlık evinin tesis ve işletme masrafları olarak bütçe imkânsızlıkları da nazara alınarak geçen yıl ödeneğinin 393 135 lira nok-
saniyle 25 792 665 lira teklif edilmiştir. (Tasarruf edilecek 2 000 000) 

15.621 Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve Merkezi giderleri : 
15.629 

22.6.1959 tarih ve 7355 «ayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve merkezinin 1969 yılındaki faaliyetleri için 
1968 yılı ödeneği 302 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Motorlu araç mevcudu 6 dır, 
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T ö ^ Sıtma Enstitüsü giderleri : 
15.639 

Adana'da halen faaliyette bulman Sıtma Enstitüsünün 1969 yılı çalışmalarına lüzumlu ödenek için 1968 yılı ödeneğinin 8 000 lira 
fazlasiyle 97 000 lira olarak teklif edilmiştir. Motorlu araç sayış! 4 tür. 

15.641 Trahom Enstitüsü giderleri : 
15.649 

Trahom Enstitüsü giderleri 1969 yılı için 3 000 lira fazlasiyle 114 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
15.651 Hıfzıssıhha Okulu giderleri : 
15.659 Hıfzıssıhha Okulunun 1958 yılından itibaren bir araştırma /e eğitim merkezi olarak yeniden teşkilatlandırılması kararlaş

tırılmış ve faaliyete geçmiştir. Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNİCEE, CENTO ile müşterek eğitim ve araştırma projeleri 
yapılmıştır. Halen okulda tüberküloz mücadelesi köylerde sağlık hizmetlerinin tevhisi, köylerde nüfus hareketleri gibi 
memleket için çok mühim araştırma projeleri yürütülmekte olup 1969 giderleri 1968 yılma nazaran 19 900 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. Motorlu araç mevcudu 1S.dir. 

16.000 16.121 Merkez tamir giderleri : 
16.129 

1969 yılında hizmette bulunacak olan 1 ana depo 4'bölge deposu ve 19 tamirhane için 1968 yılı ödeneği 3 395 960 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

16.411 Millî Türk Tıp kongresi giderleri : 
1969 yılında toplanacak Millî Tıp Kongresi giderleri olarak geçen yü ödeneği 50 000 lira teklif edilmiştir. 

16.412 İç kongre giderleri : 
1969 yılı içinde memleketimizde toplanması mukarrer olan iç kongre ve konferans seminerler için 1968 yılı ödeneği 25 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir.. 

16.413 Türkiye'de toplanacak Uluslararası kongre ve seminer giderleri : 
Yeni kongreler sebebiyle geçen yıl ödeneği 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira olarak 1969 yılı için teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlık makamı tarafından yerli ve yabancı misafirlere yapılacak ikram ve sair masraflar için geçen yıl ödeneği aynen 
teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
1969 yılında memleketimize davet edilecek yaband memleket sağlık mensuplarının ağırlama masrafı olarak 1968 vılı ödeneği 
aynen teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarına ait binaların onarımı için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
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Azami tasarruf kaidelerine riayet edilmek suretiyle düzenlenmiş bulunan 1969 malî yılı bütçe teklifi 1968 malî yılı bütçesine nazaran 8 741 507 
lira fazlasiyle 62 492 851 liradır. Bu miktarın 50 468 851 lirası (A / l ) , 11 027 000 liran (A/2) 997 000 lirası (A/3) cetveline dâhil hizmetler için
dir. 

(A / l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

11.000 11.400 BAKAN ÖDENEĞİ : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 saydı Kanar, gereğince Bakana ayda 1 000 lira üzerinden ödenmesi lâzımgelen tahsisat olup geçen se
ne olduğu gibi 12 000 lira teklif edilmiştir.1 000 X 12 = 12 000 

12.000 12.110 AYLIKLAR : 
Kuruluş Kanunu ve eklerine göre Bakanlığın 3 376 ad'ed aylıklı memur kadrosu mevcut olup, bunlardan 1968 de (L) cetvelin
de bulunan 300 lira aylıklı 14 ncü dereceden 20 memur 1969 da yine (L) cetvelinde bırakılmıştır. Fiilî kadroda bulunan 3 350 
aided memurun yıllık iaylıklan tu tan 18 448 800 liradır. 4598 sayılı Kamın ve tadillerine göre 1-3 üst derece karşılığı yekûn ola
rak 3 813 000 lira, % 35 zammın karşılığı 7 791 630 lira olmak üzere ceman 30 053 430 lira teklif edilmiş olup gecen yıla nazaran 
mevcut fazlalık üst derece faiklarından mütevellit bulunmaktadır. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 1 Ura ödenek teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Merkez ve taşra teşkilâtında çalıştırılan hizmetlilerin yıllık ücretleri karşılığı olup geçen seneye nazaran mevcut fazlalık; 
Marmara Denizi ile boğazlarda kaçağın men ve takibi mevcut motorlardaki telsiz cihazlarının çalıştırılmak üzere 5 adedi telsiz
ci ve 5 adedi de kmıyahanelerde çakt ı r ı lmak üzere laborant olmak üzere 10 aded hizmetli kadrosunun iller teşkilâtına ilâvesin
de zaruret hâsıl olmasından ileri gelmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddem gereğince çalıştırılan (E) cetvelindeki geçici hizmetlilerin ücret karşılığı ollup 1969 yılın
da da çalıştırılmaları zaruri görülen bu kabîl ücretlerin yıllık ödenek miktarında geçen seneye nazaran her hangi bir deği
şiklik yoktur. 

12.270 Teknik personel ücret i : 
Teşkilâtımızda ımevcut kimyahanelerdeki tetkik ve tahlil işlerinin, bilhassa plânlı devreye girişten sonra ithal edilmekte olan 
çeşitli yat ıma maddelerinin kesafeti dolayısilyile mevcut kimyagerlerle lâyıkı veçhile yapılamadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple iz-



- 7 6 3 -

Bölüm Madde 

mir, İstanbul, Ankara gibi büyük merkezlerin takviyesine zaruret hâsıl olduğundan işlerin muntazaman yürütülmesini sağ
lamak üzere yeniden alınması İÜ zumlu görülen 12 aded yevmiyeli kimyager kadrosunun yıllık yevmiye tutarı olmak üzere 
457 710 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.310 ÇOCUK ZAMMI : 
Merkez ve taşra teşilâtmdaki memurlara 4598 sayılı Kanun hükümlerine 'göre ödenmekte olan çocuk zammı karşılığı olup öde
nek miktarında geçen seneye nazaran artış yoktur. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve taşra memurlarına ödenmesi gereken doğam yardımı olup tahsisat miktarında gecen se
neye nazaran artış yoktur. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Merkez ve vilâyet memurlarının 4598 sayılı Kanun hükümlerine «öre ödenmesi lâzımgelen ölüm yardımı karşılığı olup ödenek 
miktarında değişiklik yoktur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Merkez ve vilâyet memurlarına 4598 sayılı Kanun ve yönetmeliğine göre ödenmesi lâzımgelen tedavi masrafları .karşılığı olup 
bu maddeye konulan tahsisat g»<-.en yıl kâfi gelmemiş ve diğer maddelerden aktarma yapılmış olduğundan bu yıl için ödeneğin 
çoğaltılması zaruri görülmüş ve 50 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun hükümlerine göre rakımı 1 500 ve daha yukarı mahallerde çahşan memurların yakacak zamlarını karşılamak 
üzere teklif edilmiş olup ödenek miktarında artış yoktur. 

12.370 Emekli keseneği'karşılıkları : 
4434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu .maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olup tahsisat miktannda geçen seneye nazaran artış yoktur. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşıhkları : 
Çalıştırılacak teknik personelin sigorta primlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.520 Kasa tazminatı : 
6410 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan kasa tazminatı karşılığı olup 438 sayılı, 1964 Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinde 
(Gümrük Müdür, Başmüdür ve nmavinleriyle Başkimyager ve kimyagerlerin yıllık kasa tazminatlarının karşılığıdır. 
Ancak; 1968 malî yılı bütçesine bağlı (R) cetvelinin tazminatlar kısmındaki hükme göre kasa tazminatına hak kazanan memur
lara 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarları üzerinden ve alâkalı kanunlarda yazılı nisbetler dâhilinde kasa tazmi
natı ödenmesi kabul edilmiş olduğundan bu hükmün tatbikini sağlamak üzere ödeneğin çoğaltılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
sebeple geçen seneye nazaran 1 250 000 lira fazlasiyle 1 450 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.530 Taym bedeli ve iaşe bedeli : 
4367, 6706, 6811, 7046 ve 42 sayılı kanunlar gereğince verilmekte olan tayın bedeli karşılığı olup tavan bedeline müstehak olmak 
üzere teşkilâtımızda (L) cetveli hariç, 1 748 aded memur mevcut olup ayda 165 lira üzerinden taym bedeli ödenmektedir. Ge
çen seneye nazaran tahsisat miktarında değişiklik yoktur. 

12.590 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
Müsademe neticesinde yaralanan ve ölen muhafaza memurlarına 6535 sayılı Kanuna göre ödenmekte olan tazminat karşılığı 
olup tahsisat miktarında geçen seneye nazaran artış yoktur. 

12.000 12.610 YABANCI DİL İKRAMİYESİ : 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenmekte olan yabancı dil ikramiyesi olup ödenek mikta
rında değişiklik yoktur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun ve tadilleri gereğince Bakanlık müsteşarına ödenmekte olan temsil ödeneği karşılığı oflup gecen seneye na
zaran artış yoktur. 350 X 12 = 4 200 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Gerek yeniden tâyin ve gerekse şahsi ve idari zaruretler- dokyısiyle yederi deş t i r i l ecek olan memurların zati ve aile yol
duklarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran artış yoktur.' 

12.813 Geçici görev yol luğu : 
Kaçakçılığı önlemek maksadiyV hudut 'gümrüklerinde geçici görevle çalıştırılacak memurlar ile istanbul - Avrupa trenleri
nin muayenesinde çahşan memurların ve Çanaıkkale, İstanbul'dan geçen ecnebi vapurlara refakat eden memurların, memle
ketimize gelen turistlerin ve ha°ca giden hacıların muayenesi için gümrük kapılarında bulundurulacak memurların yolluk
larını karşılamak üzere teklif edilmişolup tahkik ve tetkik için başkaca görevV,.dirilecek personelin yollukları da göz önünde 
tutularak tahsisatın geçen sene olduğu gibi 300 000 lira teklif edilmesi icabetmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilecek tazminat :" 
Tertibi muhafaza bakımından geçen yıl olduğu gibi 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Başmüfettiş, müfettiş ve müfetti ; muavinlerinin yevmiye ve yolluklarını k a r l a m a k üzere teklif edilmiş olup geçen seneye na
zaran artış yoktur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Kontrolörlerin yolluklarım kar damak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında artış yoktur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Gümrük ve ımuhafaza memurlar-, kurslarına meslekî bilgilerini artırmak üzere getirilecek memurların kursun devamı müdde-
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tince verilecek yevmiye ile 'geliş e dönüş yolluklarım karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat mik
tarında artış yoktur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bulundukları mahaller haricinde tedavileri gereken memurların yolluklarım k a n l a m a k üzere teklif edilmiş olup tahsisat du
rumunda geçen seneye nazaran d e l i k l i k yoktur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1969 yılında tetkikat için bir yıl ınikldetle y a b a l ı ülkellere gönderilecek müfettişlerin yolluk ve yevmiyeleri kargılığı olup bu 
yıl Bakanlıkça yabancı ülkelere fazla müfettiş gönderilmesi kararlaştırılmış olduğundan geçen seneye nazaran 50 000 lira fazla, 
siyle 360 000 (lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.871 YURT DIŞI STAJ VE ÖĞRENİM YOLLUĞU : 
Tetkik ve staj için yurt dışma g^derHcoek memurların yolluklarım karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran 
ödenek miktarında artış yoktur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1969 yılında normal olarak top ' .naeak konsey ve komitelere katılacakların yo luk lannı karşılamak üzere teklif edilmiş olup 
tahsisat miktarında bir değ i ş ik l i yoktur. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve incelems yolluğu : 
1969 malî yılında yabancı ülkelerde Bakanlığımızı ilgilendiren mevzularda te tk^ lerde bulunmak üzere gönderilecek memurla
rın yevmiye ve yolluklarını kar ' ^ n a k üzere teklif edilmiş olup geçen yıl hesap ^ n u d a r m a göre aynı miktar tahsisatın konul
ması zaruri görülmüştür. 

13,000 13.110 KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDİŞLERİ : 
Merkez ve taşra teşkilâtının ki tasiye ihtiyaçları karşılığı olup geçen sene hesap sonuçlarına-göre tahsisatın ancak kifayet 
edeceği düşüncesiyle aynı miktar ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlara v3 giderleri : 
Basılı kâğıt ve defter alımları v 1 ̂ derierinin gerektirdiği sarfiyat olup ihtiyacın fazlasiylc devam etmekte bulunmasına binaen 
geçen yıl olduğu gibi 200 000 lira teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra hudut gümrüklerinin ve bilhassa yeniden açılacak olan gümrük idare binalarının mefruşat ve demirbaş ihti
yaçlarım karşılamak üzere tekiiT edilmiş olup turistik önemi haiz bulunan hudut kapılarının kısmen olsun ihtiyaçlarını gidere
bilmek üzere tahsisatın geçen sene olduğu gibi 150 000 lira teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yayın alımları ve giderleri için teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında artış yoktur. 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının ısıtılması masrafları karşılığı olup bu yıl yeniden yapılımış olan Bsendere, Dereköy, Habur, Gürbu-
lak ve Samsun Gümrük binaları kaloriferlerdin masraflarını ve gerekse akaryakıta yapılan zammı karşılamak liçin tahsisatın 
artırılmasında zaruret hâsıl ol *mş ve 'geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 430 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim ihtiyaçlarım karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen y,! sarfiyatının vermiş olduğu neticelere göre öde
neğin aynen teklif edilmesinde zaruret hâsıl olmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : . 
Yönetimle ilgili ihtiyaçları karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında değişiklik yok
tur. 

13.210 Su giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının içme suyu ve şehir suyu masrafları karşüığı olup ödenek miktarında artış yoktur. İhtiyacın mevcu. 
diyetine binaen geçen sene olduğu gibi 70 000 Mra teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlikle ilgili maddelerin m u a f l a r ı karşılığı olup tahsisat miktarında artış yoktur. 

13.000 13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının aydınlatılması ve hudut kapılarına konulan elektrojen gruplarının çalıştırılması giderleri karşılığı 
olup hudut kapılarının özelliği ve önemi itibariyle İkonan elektrojen gruplarıma tam gece çalıştırılması lâzımdır. Bu sebeple 
tahsisatın artırılması zarureti karşısında geçen seneye nazaran 90 000 lira fazlasiyle 330 000 İ r a ödenek teklif edilm^tir. 

13.240 Bahçe giderleri: 
Devlete ait binaların etrafındaki bahçelerin tarh ve tanzimi için geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira ödenek teklif edilmesi icabet-
miştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
İlân ve sair yönetimle ilgili hizmetin ifası kargılığı olup ödenek miktarın değişiklik yoktur. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
4632 sayılı Kanunun 2 nci maddesine müsteniden 1!) . 9 . 1960 tarih ve 5/347 sayılı Kıyafet Kararnamesine göre giydirilen 
muhafaza memurları, gemi adamları ile 5383 sayılı Kanunun 130 nen maddesi gereğince giydirilen muayene memurları ve 
kolcuların giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup geçen sene hesaplarına göre ödeneğin'kifayet etmiyeceği 
anlaşılmış ve hususiyle bu sene stoklar tamamen sarf edilmiş ve münhal kadrolar da tâyin suretiyle doldurulmuş bulunmak
tadır". Diğer taraftan kıyafet kararnamesine göre sözü gecen memurlara ayrıca muşamba, deri ceket ve rütbe işaretlerinin de 
verilmesi gerekmekte olduğundan tahsisatın çoğaltılmasmda^ zaruret hâsıl olmuş ve geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle 
1 150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ek yardım için lüzumlu tıbbî ecza ve malzemenin te
dariki için teklif edilmiş olup tahsisat miktarında artış yoktur. 

13.380 Malzeme ataları ve giderleri : 
Tekiz, radar alımı ve silâhların balam ve onarımı masrafları karşılığı olup Gümrük ve Tekel Teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2825 sayılı Kanunla değişik 4 neü maddesi uyarınca Marmara Denizi ile -Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında kaçakçılı
ğın meıı'i, takip ve tahkiki görevi de Bakanlığımıza tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu vazifenin lâyıkı eevhile ifa edilmesi için 
deniz motorlarının yekdiğeri ve emir alacağı makamla irtibatı sağlanmak üzere gerekli tedbir alınmış ve bu cümleden olmak 
üzere motorlara birer telsiz telefon cihazı konulması ve 5 aded telsiz cihazının satmalmması için Bakanlar Kurulunun 12.7.1968 
gün ve 6/10370 saydı karan ile izm alınmış olduğundan adı geçen cihazların satmalmması için tahsisatın artırılması zaruri 
görülmüş ve gecen seneye nazacan 135 000 lira fazlasiyle 250 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Posta - telgraf giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş olup ihtiyaçların zoraki karşılanmakta olması sebebiyle tahsisatın 
bir miktar artırılması zaruri görülmüş ve gecen seneye nazaran 20 000 lira fa^lasiyle 230 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri: 
Merkez ve vilâyetlerdeki telefon m a l a l a r ı n ı karşümak üzere teklif edilmiş olup tahsisatın ancak kifayet edebileceği dü
şüncesiyle geçen sene olduğu gibi 310 000 lira teklif edilmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

13.000 13.430 Taşıma giderleri : 
Tapma giderleri karşılığı olup ödenek miktarında artış yoktur. Ancak, ihtiyacın devam ve lüzumuna binaen gecen sene 
olduğu gibi 70 00ü lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt ve işletme ve onarma giderleri : 
• Makam arabasının işletme ve onarma giderleri karşılığı olup geçen seneye nazaran ödenek miktarında artış yoktur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onuma giderleri : 
Hizmet taşıtlarının işletme ve onarma giderleri karşılığı olup geçen sene ödeneğinin aynen teklif edilmesi icabetmiştir. 

13.530 Kara taşıt işletme ve onarma giderleri: 
Gümrüklerde ve Muhafaza teşkilâtımızda mevcut motorlu nakil vasıtalarının tamir ve işletme masrafları karşılığı olup 
elde mevcut bulunan araçların hemen ekserisi eski modeldir. Bu sebeple hem bakımları ve hem de işletmeleri olduk
ça büyük masrafları icabettirmektedir. Yeni araçların alınmasına Devlet Plânlama Teşkilâtınca ekseriya muvafakat edilme
mekte olduğundan eldeki aıçlarm gayriiktisadi de olsa onarılarak çalıştmlmak zorunluğunda kalınmış bulunduğu ci
hetle tahsisatın artırılması lüzumlu görülmüş ve geçen seneye nazaran 100 000 lira fazlasiyle 350 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 
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13.540 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Deniz vasıtalarının işletme ve onarma masrafları karşılığı olup ödenek miktarında artış yoktur. Gecen yıl tahsisatının ay
nen teklif edilmesi lüzumlu görülmüştür. 

13.610 Kira bedeli : 
Gümrük ve muhafaza teşkilâtının işgalleri altımla Iralunan binalarla yeniden kiralanacak binaların kira bedellerini karşıla
mak üzere teklif edilmiş olup geçen yıla nazaran ödenek miktarında artış yoktur. 

14 000 14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma masraflarım karşılamak üzere geeen vıl olduğu gibi 
5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.160 Gümrük hizmetleri giderleri : 
Yüklerini almış kara ve deniz vasıtalarının kaçak ihbarları üzerine tahliye, ve tahmil masrafları, 5383 savılı Kanunun 
126 ncı maddesi gereğince yapılacak ilân bedeli, kaçak ve sahipsiz eşya ve hayvanların bakım ve satış giderleri, zayi 
olan eşyanın tazmin bedeli, ' kimyahaneler dışında yaptırılacak tahlil masraf lariyle çeşitli sebeplerle el konulan vasıtalara 
ait ardiye ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiş olup ihtiyaca binaen geçen yıl ödeneğinin aynen teklif edilmesi zaruri 
görülmüştür. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda kullanılmak üzere tertibi muhafaza bakımından gecen sene olduğu gibi 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan T ü z ü p n 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler cümlesinden olmak üzere si
vil, olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları hizmet ve malzeme teçhizatı temin edilmek üzere teklif edilmiş olup ödenek mik
tarında artış yoktur. 

14.000 14.420 Nisbeti kanunlarla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
•Kaçakçılık hâdiseleri dolayısiyle 6846 sayılı Kanun gereğince ödenecek muhbir ve nıüsadir ikramiyeleri karşılığı olup geçen yıl 
olduğu gibi 250 000 lira teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Önceki yıllar sarfiyatının verdiği neticelere göre fazla tahsisata lüzum kalmadığı anlaşıldığından geçen seneye nazaran 130 000 
lira noksaniyle 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Gümrük ve muhafaza kurslarının genel masraflarım karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 8 000 lira teklif edilmesi zaruri 
görülmüştür. 

14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve yüksek okullarda bakanlık hesabına okutulan öğrencilerin yıllık burslariylo kaydiye ve sair masrafları olup ge
çen seneye nazaran tahsisat durumunda bir değişiklik yoktur. 
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14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı ülkelere gönderileceklerin yollukları haricinde yapılacak masrafları karşıla
mak üzere geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira ödenek teklif edilmesi icabetmiştir. 

16.000 16.620 Gizli haber alma giderleri : 
Geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
İç ve dış temaslar ve toplantılar dolayısiyle yapılacak ağırlama ve bâzı törenler için ihtiyar olunacak harcamaları karşıla
mak üzere teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran ödenek miktarında artış yoktur. 

16.810 Bina onarımı 
Merkez ve taşra gümrük teşkilâtının işgalinde bulunan devlete ait binaların küçük tamirlerini karşılıyabilmek üzere teklif 
edilmiş olup mevcut keşif varakalarına göre gün geçtikçe onarıma ihtiyaç gösteren binaların çoğalması ödeneğin artırılmasına 
lüzum hâsıl olmuş ve geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
iGeçen yıl olduğu gibi 5 000 lira Ödenek teklif edilmesi icabetmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
HİZMET SEKTÖRÜ : 

22.000 22.661 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bütçesine) : 
İstanbul başmüdürlük binası onarımı ile İzmir, Urfa, Erzurum, Başkale, Uludere, Muradiye, Özalp, Çukurca, Oökova, Tekirdağ, 
İğneada ve Fethiye gümrük idare binalarının karşılığı olarak teklif edilmiştir. (Devlet Plânlama Teşkilâtınca projelerine 
müsteniden vizesi yapılmıştır.) 

KONUT SEKTÖRÜ : 

22.781 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bütçesine) : 
Kapıkule, Cilvegözü, Habur, Gürbülak, memur konutlarının inşaatı karalığı olarak 1 027 000 lira teklif edilmiştir. (Devlet Plân
lama Teşkilâtınca tasdikli projelerine müsteniden vizesi yapılmıştır.) * 

23.000 HİZMET SEKTÖRÜ : 
23.611 MaMna, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Deniz motorları inşaatı karşüığı olup, 3 499 000 lira teklif edilmiştir. (Devlet Plânlama Teşkilâtınca projesine müsteniden vi
zesi yapılmışta.) 
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23.612 Taşıt alınılan : 
Taşıt bedeli karşılığı olup, 1 197 000 lira teklif edilmiştir. (Devlet Plânlama Teşkilâtınca projesine müsteniden vizesi yapıl-
ımıştır.) 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli : 
Önümüzdeki yıl Marmaris, Bodrum, Özalp, Başkale, ve Uludere'de yeniden inşa edilmesi kararlaştırılan gümrük binalarına arsa 
temini için teklif edilmiş olup, 1968 yılında İzmir Gümrük Başmüdürlük binası için konulmuş olan ödenekle mezkûr binaya 
ait arsa satmalınmış olması sebebiyle 1969 yılı için 400 000 lira eksiğiyle 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.656 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenlerin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masrafları : 
Geçen sene olduğu gibi 2 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Gümrük memur ve müstahdemleri yardım sandığına : 
Küçük maaşlı memur ve hizmetlilere öğle yemekleri için daha geniş çapta yardımda bulunabilmek üzere geçen sene olduğu gi
bi 82 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yular borçları : 
Taallûk ettiği yıllar bütçeleri tertiplerinde karşılıkları mevcudolup da zamanaşımına uğramamış borçların tahakkuku halinde 
ödenmesini teminen teklif «Biniş olup geçen seneye nazaran ödenek miktarında değişiklik yoktur. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
[Mükelleflerden tahsil edilen vergi ve resimlerden fazla ve yersiz tahsil edildiği anlaşılan paraların sahiplerine geriverilmesini 
teminen teklif edilmiş olup, geçen seneye nazaran artış yoktur. 
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11.000 11.446 Bakan ödeneği 

12.110 AYLIKLAR : 
12.123 

12.160 819 sayılı Kanun gereğince ya-
pılacak ödemeler: 

12.211 Hizmetliler ücreti : 
12.224 
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TARIM BAKANLIĞI 

(A/ l ) Cari harcamalar bütçe gerekçesi 

24 . 2 . 1962 gün ve 23 sayılı Kanunla Bakanlara ayda 1 000 
1 0 0 0 X 1 2 = 12 0O0 
9 769 aded IteşMlât kadroları tatarı 65 301 600 
(L) cetveli tutarı 1 659 600 

lira temsil ödeneği verilmektedir. 

(L) cetvelinden çıkarılan 2 kadro 
tutarı 
1 - 3 üst derece farkı 
% 35 zam 

1969 bütçe teklifi 
1968 bütçe rakamı 

Fazlası 
Fazlalığın beyanı : 
1047, 1048 ve 1055 sayılı Kanunlar
la alman 2 622 kadro tu tan 
1 - 3 üst derece farkı 
% 35 zam 

63 642 000 

30 000 
14 356 200 
27 309 876 

105 338 076 
84 932 280 

20 405 796 

14 665 800 
449 600 

5 290 390 

'20 405 790 

819 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilere yapılacak ödemeler için açılan tertibe bilâhare 
yapılacak aktarma için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
1968 bütçe rakamı 60 593 406 
1 060 kadronun 4 ve 6 aylıklarının 
ilâvesi 3 757 860 
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200 liradan 250 liraya «karılan 
1 231 kadronun fark tutarları 997 110 

9 531 kadro tu tan 05 348 370 
1969 yılınida aşağıda beyanı göste
rilen hizmetler için teklif edilen 
kadrolar karşılığı olarak 7 013 566 

12.231 Geçici hizmetlüer ücreti 
12.234 

Ziraat 
Veteriner 
Zirai mücadele 
Topraksu 
Pamuk 
BöMnmea hizmetler 

72 361 942 

4 271 131 
780 435 

I 200 420 
514 350 
134 640 
112 590 

Genel idare, tarım okulları, eğitim merkezi ve veteriner lâboratnvarlarmda çalışacak geçici hiz
metliler için teklif yapıldı. 
Tetkik ve istişare 40 270 
Veteriner 21 000 
Tanım okulları 87 480 
Tarnn eğitim 162 200 
Veteriner laJboratuvarları . 76 100 

12.251 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti : Tarım, tarımsal mücadele ve veteriner işlerinde çalışacak ya'bancı uzman ve ya rd ımla r ına öde

necek ücret karşılığı teklif olundu. 
Tarım ' 1 
Mücadele 15 000 
Veteriner 1 000 
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12.271 
12,278 

Teknik personel ücretleri : 

12.281 
12.289 

işçi ücretleri 

12.311 
12.312 

12.321 
12.322 

SOSYAL YARDIMLAR 
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Tarim, tarımsal mücadele, toprakmı, pamuk, tarım okulları, eğitim merkezleri ve veteriner işlerin
de çalışan teknik personel ücreti için teklif olundu. 
Tarım 17 596 785 
Tarımsal mücadele 17 017 000 
Topraksu 5 844 000 
Pamuk 1 210 340 
Eğitim merkezleri 5 273 820 
Veteriner 135 000 

Tarım, tarımsal mücadele, veteriner, t o p r a t a , pamuk, okullar ve eğitim merkezcinde ealışaeak 
personele ödenecek ücret için teklif olundu. 
Tarım 8 425 000 
Tarımsal mücadele 7 090 000 
Veteriner 2 035 000 
Topraksu 8 400 000 
Pamuk 350 000 
Okullar 1 755 000 
Eğitim merkezleri 646 900 
6/8094 sayılı Kararname gereğince yaz aylarında staj yapacak öğrencilere ödenecek yevmiyeler 
dâhildir. 

Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aylıklı memurlara her çocuk için ayda 
10 lira hesabiyle çocuk zammı ödenmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif olundu. 

Doğum yardımı: 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değişen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara mak-
tuan 200 lira ödenmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif olundu. 
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12.331 
12.332 Ölüm yardımı : 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşi ite memurun ölümü halinde son aylık veya ücretinin 1 veya 2 
aylık tutarının Ödenmesi icabetmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif olundu. 

12.341 
13.342 Tedavi ve cenaze giderleri : 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönetmeliğe 
'göre memleket dâhilinde resmî veya hususi sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin masraflariyle bunlardan 
vefat edenlerin cenaze masraflarına ödenmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif olundu. 

12.351 
12.352 Yakacak zammı : 

4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli olarak vazifede bulunanlardan 1 - 6 ncı derecede aylık 
alanlara 30 ve 7 - 14 ncü derecede aylık alanlara 15 liradan yakacak zammı ödenmektedir. 1 500 ve daha yukarı rakımlı yer-
de vazife görenlere ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

12.371 
12.372 Emekli keseneği karşılıkları : 

Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 6,5 uğu üzerinden hesaplanmıştır. 
12.381 
12.385 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 

'Muhtelif hizmetlerde çalıştırılacak işçilere 506 «sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu icabı olarak işveren sıfatiyle ödenecek prin. için 
teklif olunmuştur. 

12.410 Tarımsal mücadele isleri fazla çalışma ücreti : 
6968 sayılı Zirai muadele ve zirai karantina Kanununun 46 ncı maddesi gereğince zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerini 
normal mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin fazla mesai ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.421 
12.425 Huzur ücreti : 

Muhtelif 'hizmetler için artırma, eksiltme ve ihaile komisyonlarında bulunacak -belediye üyelerine huzur ücreti ödenmek üzere tek-
•İM edilmiştir. 

12.430 Eğitim merkezleri konferans ücreti : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl ödeneği aynen teklif olundu. 
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12.441 Okullar askerlik dersi ücretleri : 
Tarım lokullarıdna askerlik dersi veren öğretmenlere 439 sayılı Kamına göre tahakkuk edecek askerlik dersi ücretleri için teklif 
olunmuştur. 
Veteriner 3 500 
Ziraat 75 000 

12.442 
12.443 Ders ücretleri : 

Tarım ve Veteriner okullarında bulunan öğretmenlerin 439 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek fazla ders saati ücretleri mukabili 
teklif edilmiştir. 

12.510 Okullar ek görev tasminatı : 
3656 savdı Kanunun 18 nci -maddesini değiştiren 4609 sayılı Kanuna göre okullarda görevli müdür, müdür yardımcısı ve şube şef
lerine 4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolara müsteniden verilmekte ıbulunan ek görev tazminatı kargılığıdır. 

12.521 
12.522 Kasa tazminatı : 

Tarım, Veteriner, Pamuk, Topraksu ve Zirai Mücadele işlerinde çalışan veznedar ve veznedar yardımcılarına 7458 sayılı Kanuna 
göre aylık tutarlarının % 15-25 mabetleri üzerinden verilmesi icabeden kasa tazminatı için teklif olunmuştur. 

12.590 883 sayılı Kanun gereğince Veteriner Hekimlere verilecek ödenek karşılığı : 
15 . 6 . 1967 günlü ve 883 sayılı Kanuna göre bakanlığımız teşkilât ve" kurumlarında çalışan veteriner hekimlerine maaşlarından 
•ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödenek verilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ve bu husustaki tüzük gereğince Devlet memuriyetine geçtikten sonra yabancı dil öğrenen
lere 1 500, ikinci dil öğrenenlere 1 000 lira mükâfat verilmektedir. Yabancı dil inıtihanını kazananlara verilmek üzere teMif olun-
muştıır. 

12.620 6222 sayılı Kanun uyarınca verilecek ikramiyeler : 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina işlerinde üstün haşan gösterenlere 6222 sayılı Kanunnun 1 nei maddesi gereğince yılda 1 defa 
olmak üzere 500 lira ikramiye verilmektedir. Bu maksatla ödenek teklif edilmişti,. 

12.630 6893 sayılı Kanun uyarınca verilecek prim ve mükâfatlar : 
6893 sayılı Kanun gereğince suni tohumlama tatbikatında çalışan elemanlardan başarı sağlıyanlara Kanun ve yönetmelik esasları 
dâhilinde verilecek prim mükâfatlar için teklif olunmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7237 Sayüı Kanunlar gereğin** Bakanlık Müsteşarına ayda 350 lira hesabiyle verilmekte olan temsil ödeneği için teklif 
olunmuşta . 
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21.811 ıSüreldi |*orev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ucu maddesi gereğince yurt iyinde veya yurt dışında bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin 
olunacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye, 'aile m^raf ı ve yer değiştirme masrafı olarak yolluklar için ödenek tetolif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Muhtelif hizmetlerin ifası için muvakkat vazife ile gönderilecek (ncmurlara Ul ve ilce belediye hudutları dısmda seyahatleri halin
de kendilerine 6245 sayılı Kanunun muvakkat a r i f e y e ait esaslar ve umumi hükümler dâhilinde verilmekte olan yol masrafı ve 
yevmiyelerin karşılığı olarak teklif olunmuştu,-. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Muhtelif anlaşmalar ve teknik yardım talepleriyle ^kan l ığ ın çeşitli mevzularında çalıştırılmak üzere yurda gelmiş 'bulunan ve 
1969 yılında getirilmesi düşünülen ecnebi uzman ve yardımcılarının yurt içi geçici görev yollukları için teklif olunmuştur. 

12.817 
12.818 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 4i) ucu ımaddesi gereğince şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında ve muayyen vazife sa
hası dâhilinde seyyar olarak vazife gören köy teknik ziraat öğretmenleri ile hayvan sağlık memurlarına verilmekte olan tazminat 
•karşılığı ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Tarım tesislerini teftiş ve kontrol -öden otuzbeş müfettişin yol masrafı ile yevmiyelerine ödenmek üzere teklif .olunmuştur. 

12.831 
12.833 Öğretim yollukları : 

Maddelerin muhafazası maksadiyle geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
12.834 
12.837 Kurs yollukları : 

Tarım, Veteriner, Topraiksu ve Pamuk İşleri konularında açılacak kıs:a ve uzun süreli çiftçi kursları ve teknik elemanların katıla
cağı toplantılarla, suni tohumlama, beslenme, ıslah, hastalıklarla savaş konularında yenilikleri ve son metodbm teknik elemanlara 
öğretmek maksadiyle a l a c a k kurslara iştirak edeceklere verilmek üzere teklif edilmiştir. 

12.841 
12.842 Tedavi yolluğu : 

4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kauumla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkındaki Yönetmelik 
hükümleri dâhilinde, tedaviye gönderilecek memurlara yol masrafı olarak ödenmek üzere teklif olunmuştur. 
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" m 5 3 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1969 yılı içinde muhtelif yabancı memleketlere Tarım, Hayvancılık, Zirai Mücadele ve pamukçuluk konulan ile Topraksu Genel Mü
dürlüğü elemanlarından yurt dışı seyahatlerim ieaibettiren konular üzerinde incelemede bulunmak üzere gönderilecek teknik ele
manların yol .masrafı ve yevmiyelerine ödenmek üzere teklif edildi. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Muhtelif anlaşmalar ile teknik yardımlarla memleketimize getirilecek ve 'gelmiş ,>lup da müddeti 1969 yılında sona erecek olan 
yahancı uam-an ve yardımcılarının anlaşma esaslarına göre ödenmesi gereken dış yolluklarını tediye etmek üzere teklif olunmuştur 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki .zirai gelişmeleri incelemek ve tadara ait organizasyon ve uygulama metodlarını görmek üzere gönderilecek ele-
manlarm yolluklarına ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküller ile ikili anlaşmalarla sağlanan .burslardan faydalanılarak memleketimiz tarımım 
ileri gelişmiş ımemleketler seviyesine çıkarılmasını ve plânın tam bir haşarıyla uygulamasın ı sağlamak amaciyle yeni metotlar üzerin
de staj ve öğrenim için hakanlığımız ve Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğünden yabancı memleketlere çeşitli konularda 
gönderilecek elemanların zaruri masraflarını karşılamak ve ayrıca 4489 sayılı Kanun gereğince dış memleketlere gönderilecek 
teknik elemanın yol masrafları için teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Âzası hulunduğumuz Birleşmiş Milletler Olda ve Tarım Teşkilâtı ile katılma payı ödediğimiz uluslararası diğer teşekküllerin 1969 
yılında tertibedecekleri kongre ve konferanslarla sair surette tertiplenecek diğer kongre, konferans ve seminerlere iştirakimiz 
önemli olduğundan gerek Bakanlığımızdan ve gerekse Köy İşleri Bakanlığı, Top ıaksu Genel Müdürlüğünden iştirak 'edecek ele
manlara yol ve zaruri masraflarını karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğince 1969 yılında kurslardan faydalanılarak ileri gelişmiş memleketlerde çeşitli konular üzerinde en 
son gelişmeleri izlemek, bilgi ve görgülerini arttırmak maksadiyle hakanlığımız ve Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdür
lüğünden gönderilecek teknik e Cmanların zaruri masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.910 
12.915 Özel hizmet yollukları : 

Tarım, Tarımsal mücadele, Veteriner, Topraksu, Pamuk ve Tarım propaganda işlerinde çalıştırılacak teknik personelin görev se
yahatleri esnasında yapacaklar! zaruri masrafları karşılığında teklif olunmuştur. 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.111 
13.112 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Bakanlık merkez ve Köy İşleri Bakanlığına 1969 malî yılında Devlet Malzeme Ofisinden satınahnacak kırtasiye için teklif olun
muştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlık Merkez ve Köy İşleri Bakanlığım 1969 malî yılında satmalmacak lüzumlu kâğıt ve malzeme için teklif olunmuştur. 

13.131 
13.132 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 

Bakanlık ve Köy İşleri Bakanlığına 1969 yılında satmalmacak döşeme ve demirbaş ile mevcutların tamir masrafları karşı-
ğı ödenek teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan Tarım, Mücadele, Veteriner, Topraksu ve diğer konularla ilgili eserlerin satmalmması 
ve dünya tarım sahasındaki ilerleme ve inkişafları takibetmek üzere abone olunan yerli ve yabancı dergi ve gazetelerin abone 
'bedelleri, tarımla ilgili broşürlerin baskı ücreti, kitap satmalmması ve telif haklarına ödenecek ücretler için teklif olunmuş
tur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlık ve Köy İşleri Bakanlığı binalarının ısıtılması için satmalınacak kömür, odun, fuel - oil bedeli ile sair harcamalar 
-karşlığı teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Tarım Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtında çalışan çeşitli hizmetlere elbise, pal
to yaptırılması, şoför ve müstahdemlere elbise, palto yaptırılması ve ayakkabı satınalınmak üzere teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Tarım Bakanlığı Merkez ve Köy İşleri Bakanlığı teşkilâtının diğer alım ve giderleri karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

13.210 
13.290 Genel yönetimle ilgili giderler : 

Merkez kuruluşuna ait şehir suyu, içme suyu, temizlik, aydınlatma, bahçe ve diğer yönetim giderleri için teklif olunmuştur. 
13.351 
13.353 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

1. Yapılmakta olan hububat, tütün, zeytin, fındık, pamuk, narenciye ve diğer mücadeleler için ilâç ve malzemeler, 
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2. 1969 yılında yurdumuzda çıkması melhuz salgın hayvan hastalıkları mücadelesinde kullanılmak üzere satınalmacak muh
telif ilâçlarla araştırma, bakteriyoloji ve bölge lâboratuvarlar ve hayvan hastaneleri, aygır depoları ve on ilde yapılacak 
-hayvan hastalıkları ile mücadele için satınalmacak ilâç, ve malzemeler mubayaa etmek üzere teklif olunmuştur. 

13.410 
13.420 Ulaştırma giderleri : 

PTT idaresinden 1969 yılında satınalmacak posta pulu ile telgraf ve telefon kokmalarına ödenmek üzere teklif olunmuştur. 
13.510 
13.520 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

Makam otomobili ile merkezde mevcut taşıtların bir yıllık işletme masrafları mukabili teklif olunmuştur. (Vasıta mevcudu : 4) 
13.610 
13.620 Kira giderleri : 

Halen kira ile oturan bâzı dairelerin işgalinde 
Necatibey 98 numaralı binanın yıllık kirası 
Necatibey 98 numaralı binanın bodrum katı 
Akay caddesi numara 16 yıllık kirası 
Vergiler ve sözleşmelere uygun diğer giderler 
Topraksu Genel Müdürlüğüne ait bina kirası 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konakları dışında oturan teşkilâtın yangından korunma giderleri için teklif olunmuştur. 

14.341 
14.342 Güvenlik giderleri : 

3325 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin gerektirdiiğ giderlerle 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu mad
desinin gerektirdiği giderler için teklif olunmuştur. 

14.511 
14.514 Kurs giderleri : 

Tarım, Veteriner, Topraksu ve Tarımsal Mücadele işleri için 1969 yılında açılacak kursların gerektirdiği giderler için teklif 
olunmuştur. 

bulunan binaların 1969 yılı kiralarını ödemek üzere teklif olunmuştur. 
800 000 
24 000 
30 000 
17 000 

300 000 
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14.521 
14.522 Burs giderleri: 

1969 yılında 2101 öğrenci Ankara, Ege, İstanbul ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde Bakanlık hesabı
na burslu olarak tahsile devam edeceklerdir. Bu maksatla ödenek teklif olunmuştur. 
Ankara Veteriner Fakültesi 395 
İstanbul Veteriner Fakültesi 200 
Ankara Ziraat Fakültesi 603 
İzmir Ziraat Fakültesi 502 
Erzurum Ziraat Fakültesi 401 

2101 
14.541 
14.542 Araştırma ve inceleme giderleri : 

Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan teşkilât masrafları ile anlaşmalar icabı teknik yardım kanallarından gelmiş ve 
Bakanlığınız emrindeki ecnebi uzman ve hizmetlilerin gelecek eksperlerin bu bölüme giren masrafları karşılığı ve yine bu mad
denin (,R) formülü dahilindeki diğer hizmet masrafları ile Tarım Reformu uygulama giderlerini karşılamak üzere teklif olun
muştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle Bakanlığımızdan dıs memleketlere gönderilecek teknik 
(elemanların maaş farklarını stajla, ilgili masraflar ve tedavi giderlerini karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

14.811 
14.819 Tarım işleri giderleri : 

67 Teknik ziraat müdürlüğü, 571 Ziraat teknisyenliği 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince artan iş hacminin ve yüklenen 
hizmetlerin tahakkuku için büro, ulaştırma, taşıt, işletme, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek alım ve diğer alım ve gider
lerine 1969 yılında harcanmak üzere teklif olunmuştur. 
(Taşıt vasıtaları mevcudu : 892) 
Motosiklet 6 
Traktör 210 
Selektör 2 984 
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14.821 
14.829 Tarımsal Mücadele giderbri : 

(10) Bölge Ziraî Mücadele ve Karantina Reisliği, mevcut ve yeniden kurulacaklarla birlikte 47 Ziraî Mücadele ve Karantina 
•Müdürlüğü, 3 Bölge Ziraî Mücadele Levazım Ambarları Müdürlüğünün aydınlatma, ısıtma, su, demirbaş, döşeme giderleri ile 
çiftçiye ziraî mücadele konusunda eğitmek maksadiyle yapılacak her türlü masraflar karşılığı talebedilmiştir. 
Taşıt mevcudu : 351 
Motorlu araç : 990 

14.831 
14.839 Veteriner işleri giderleri : 

67 il merkezi ile 510 ilçe, koyun ve tiftik keçi ıslah ve yetiştirme grupu 25 tabiî tohumlama lâboratuvarı ve suni tohumlama iş
lerinin büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek, yem, hayvan alımı ve diğer alım ve giderleri için 
teklif olunmuştur. 
Vasıta mevcudu : 724 
Hayvan adedi : 4137 

14.841 
14.849 Topraksu giderleri : 

Hizmetle ilgili Topraksu teşkilâtı 16 Topraksu Bölge Müdürlüğü ile 45 Ekip Başmühendisliği Çukurova Plânlama Bölge Mü
dürlüğü, Gediz Plânlama Bölge Müdürlüğü ve Ankara Kartografya Müdürlüğünden ibarettir. Bunların büro, ulaştırma, taşıt 
işletme, giyim - kuşam, malzeme ve diğer alım ve giderleri için teklif olunmuştur. (Vasıta mevcudu : 503) 

14.851 
14.859 Pamuk işleri giderleri : 

Ege ve Çukurova Bölgesi Pamuk İşleri Teknik müfettişlikleri, Antalya pamukçuluk mütehasıslığı daireleri ile illerdeki pamuk 
selektörü ve çırçır evlerinin çeşitli büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira, giyim - 'kuşanı, malzeme ve diğer alımları için teklif 
olunmuştur. 
Vasıta mevcudu : 6 
Selektör : 85 
Çırçır makinası : 285 

14.866 Tarımsal yayın giderleri : 
Bakanlık Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü yayın ve hizmet giderlerine harcanmak üzere teklif olunmuştur. 
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15.000 KURUM GİDERLERİ 
15.251 
15.259 Okul gidi leri : 

15.391 
15.399 

Mevcut ve 1969 yılında yeniden hizmete girecek okulların bir yıllık masrafları için ödenek teklif 
olunmuştur. 
Tarım okulları öğrenci sayısı 
öde tmen ve memur 
Hizmetli 
Veteriner okulları Öğrenci sayım 
Hizmetli 

BUro 

Ulaştımııa 

Ta§1* işletme 

Giyim-kuşam 

Malzeme 

Yiyecek 

Diğer alımlar 

Tanmaıl ve topraka eğitim merkezleri giderleri 

Tarım 
Veteriner 
Tanım 
Veteriner 
Tarım 
Veteriner 
Tarım 
Veteriner 
Tarım 
Veteriner 
Tanm 
Veteriner 
Tarım 
Veteriner 

3 891 
602 
936 
459 

80 

5 250 000 
500 000 
512 500 

30 000 
810 000 

30 000 
3 208 000 

374 000 
2 175 0-00 

450 000 
8 050 330 

750 000 
887 500 
30 000 
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Ankara Personel Eğitim Merkezi ve öökhöyük Ziraat Aletleri ve Makinalan Eğitim Merkezi 
Topraksu Gknel Müdürlüğüne bağlı Tarsus, Bornova ve Ankara Eğitim merkezleri için bir yıllık 
faaliyetlerine lüzumlu ödenek teklif eidilmiştir. 

Büro 

Ulaştırma 

Taşıt işletme 

Kira 

Giyim - kuşam 

Malzeme 

Yiyecek 

Diğer abmlar 

Tarım 
Topraksu 
Tarım 
Topraka* 
Tanm 
Topraksu 
Tanm 
Topraksu 
Tanm 
Toprakaa 
Tanm 
Toprakaa 
Tanm 
Toprakaa 
Tanm 
Topraksu 

132 000 
120 000 
10 000 
25 000 
12 000 
330 000 

140 0M 
5 000 
6 000 
30 000 
20 000 
30 000 

30 000 
2 000 

15.711 
15.719 

15.721 
15.729 

15.731 
15.739 

Tarım ve tarımsal arttırma kurumlan giderleri : 
13 Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü, tohum ıslah istasyonları, denenle istasyonları ve tanm okulu deneme tarlalarında yapılacak 
araştırma projesi ve muhtelif projelerle araştırma kanunlarının faaliyetleri için ödenek teklif olunmuştur. 

Tarımsal mücadele kurumları giderleri : 
6 Zirai Mücadele Enstitüsü, 1 Zirai Mücmele İlâç ve Aletleri Enstitüsü, 3 Bülge Zirai Karantina Müdürlüğü ve 1 Zirai Karantina 
^kontrolörlüğünün 1969 faaliyetleri için ödenek teklif olunmuştur. 

Veteriner kurumları giderleri : 
Memleket hayvancılığının ıslan ve üretimi için çalışan aygır depolan, sığır ıslah kurumlan ve yetiştirime çiftliklerinin 1969 faali-
yetleri için ödenek teklif olunmuştur. 



- 7 8 4 -

Bölüm Madde 

15.741 
15.749 Topraksu kıırumlan giderleri : 

Topraksu m e t o Ve kurumları olan Tokat Araştırına İstasyonu, Ankara Toprak, Muhafaza, Ankara Makina İkmal ve Ankara 
Kar tografa Müdürlükleri ile 5 zirai araştırma kurum]arının 1969 faaliyetleri için ödenek teklif edilmiştir. 

15.751 
15.759 Pamuk işleri kuramları giderleri : 

Adana, Nazilli, Antalya ve Eskişdhir, Mayalar Pamuk Deneme ve Üretme Çitfliği ile Merkez Tamirhane ve Yddek Parça Müdür
lüğünün 1969 faaliyetleri içi,, teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.211 
16.219 Veteriner lâboratuvar giderleri : 

Memleket hayvanlarının salgın hastalıklardan korunması ve hayvanlardan i l a n l a r a geçen birçok önemli hastalıkların önlenmesi 
için yurdun çeşitli höllgelerinde veteriner bakteriyoloji ve sereoloji enstitüleri, kontrol ve araştırma enstitüleri, bölge lâiboratu-
varları, hayvan hastaneleri ve tahaffuzhaneler bulunmaktadır. 
Memleket hayvancılığının ıslah ve üretimi konusunda zootekni araştırma enstitülerinde araştırmalar yapılmakta ve neticeler- yurt 
çapında .memleket hayvanlarına tatlbik edilmektedir. Söz konusu IM>oratuvarlann 19(>9 faaliyetleri için teklif edilmiştir. 

16.371 
16.375 Propaganda ve tanıtma giderleri : 
16.396 

Tarım, Veteriner, Topraksu, Yayın işleri, Tanımsal Mücadele ve T o p r a k a ha'berve yavm işleri, ,ie fuar ve sergi gklerlenine har
canmak üzere teklif olunmuştur. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplat ı lan giderleri : 
Anlaşmalar gereğince Türkiye'de yapılacak uluslararası toplantılar m her türlü tepiantılan, için teklif okunmuştur. 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
Yabancı uMan, memur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi giderlerine harcanmak ü^ere teklif edilmişti,-. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlık makamı tarafından yerli ve yauancı misafirlere yapdacak ikram ve sair masrarla,- için ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 A g A n u giderleri 
Tetonik yardımda bulunan memleket mensuplarından müzakerede bulunmak üzere Vımlımmza gelecek temsilcileri ve diğer yaban
cı konukları ağırlamak üzere teklif olunmuştur-. 
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16.811 
16.816 Bina onarımı : 

Tarım, Tarımsal Mücadele, Veteriner, Topraksu, Pamuk ve Balkanlık merkez binalarının hakim ve onarımı için teklif olunmuştur. 
16.822 
16.825 Makina ve teçhizat onarımı : 

Tarımsal Mücadele, Veteriner, Topraksu ve Pamuk hizmetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın anarımı için ödenek teMif edil
miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 21.120 Veteriner işleri damızlık hayvan alım ve giderleri : I 
1969 yılında dış ülkelerden damızhk hayvan satmalmacağmdan, ödenek teklif edilmiştir. 

21.131 Topraksu etüt ve proje giderleri : 
21.132 Teknik personel ücretleri : 
21.133 Teknik personel geçici görev yolluğu : 

Topraksu Genel Müdürlüğü, 1969 yılı projelerini hazırlamak üzere toprak muhafaza ve etütleri yapacaktır. Bu projelerin ger
çekleşmesi için proje giderleri, teknik personel ücretleri ve geçici görev yolluğu için ödenek teklif edilmiştir. 

21.140 Tapu ve Kadastro ve Harita Genel Müdürlüklerine (Maliye Bakanlığınca aktarılır) : 
203 sayilı Kanun ve Bakanlıklar arası Harita işlerini Plânlama ve •ko.ordinasyon Kurulu Kararma uyularak Topraksu Genel Mü
dürlüğü adına yapılacak haritalar bedeline ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

22.000 22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ) : 
Tarım, Veteriner, Zirai Mücadele, Pamuk ve Topraksu hizmetleri için 1969 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak 
çeşitli yapı, tesis ve büyük onarını giderleri için teklif olunmuştur. 
Tarım 200 000 
Veteriner 21 905 000 
Zirai Mücadele 2 942 000 
Pamuk 2 485 000 
Topraksu 1 703 000 

29 235 000 
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22.111 
22.311 Yapı, teste ve büyük onarım giderleri : 
22.881 

'Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görüldüğü üzere 1969 yılı yatırım programına alınan Tanın, Veteriner, Topraksu, Pamuk, 
Zirai Mücadele ve imalât Sanayi ve Tarım Okulları yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, teknik personel ücretleri ve .geçici gö
rev yolluklarına harcanmak üzeie teklif edilmiştir. 

22.881 Yapı, tesis ve büyük anarım giderleri (Baymdırhk Bakanlığı Bütçesine) : 
1969 yılında inşa olunacak Tarım Okulları inşaatı için teklif olunmuştur. 

23.000 23.111 
23.152 Makina, teçhizat ve taşıt alımlan : 

Devlet Plânlama TeşfcLlâtmca 19 69 programına alınan Tarım, 'Tarımsal Mücadele, Veteriner, Topraksu ve Pamuk .işleri Makina, 
teçhizat alımları ve büyük onaramları ile taşıt alımlan için teklif olunmuştur. 

23.811 
23.812 Tanın okulları makina, teçhizat ve taşıt abından : 

1969 yılında tarım okullarına satınalınacak makina, teçhizat ve taşıt alımları için teklif olunmuştur. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

31.000 
31.431 
31.435 Döner sermayelere ödemeler : 

Tarım, Tarımsal Mücadele, Veteriner, Topraksu ve Pamuk İşleri kuruluşlarında bulunan döner sermayeli işletmelerin sermayele
rine yardım etmek üzere teklif edilmiştir. 

32.000 
32.141 
.32.146 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 yılı programına ve tesbit edilmiş bulunan inşaat ve tesislerin lüzumlu satmalmalan 
için teklif edilmiştir. 

33.000 
33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklannın zarar karşılığı olarak Ziraat Bankasına : 

1682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Ziraat Bankası ' tarafından satmaalmacak pamuk tohumluklarının zarar kar-
silığı adı geçen bankaya tediye edilmek üzere teklif olunmuştur. 
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33.130 5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına : 
Teklif edilen ödenekle muhtaç çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasiyle dağıtılacak tohumlukların masrafları karşılığıdır. 
(Ziraat Bankasının iş'arma atfen ödenecektir.) 

33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı Kanunlar gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına : 
•Anılan kanunlar ıgereğince çay müstahsılma açılacak krediler için teklif olunmuştur. (Ziraat Bankasının is'arma atfen ödeme 
yapılacaktır.) 

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 hükümleri gereğince se
kiz tertip halinde çıkarılmış bulunan tahvillerin faiz faarkalnna ödenmek üzere Ziraat Bankasının iş'arma atfen ödenmek 
üzere teklif olunmuştur. 

33.160 Merinos yapağı alımını desteklemek maksadiyle prim karşılığı Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketine vardım : 
1969 yılında Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketince satmalmacak' merinos yapağına kalite esasına 'göre ödenecek 
prim karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

33.170 7457 sayaılı Kanuna göre Ziraat Bankasına : 
7457 saydı Topraksu (îonel Müdürlüğü tesküât ve vazifeleri Kanununun 21 rci maddesi gereğince Toprak Muhafaza, Zi
rai Sulama, arazi ıslahı ve arazi tevhidi* hizmetlerine mütaallik tedbirler alacak şahıs ve teşekküllere Tarım Bakanlığı
nın direkitf ve kontrolü ile T. C. Ziraat Bankasına gerekli kredi verilmek üzere teklif olunmuştur: 

33.180 6831 sayılı Kanunun 13 ncü ve 64 ncü : 
33.190 Maddeleri gereğince Ziraat Bankasına : 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi (a) ve 64 ncü maddeleri gereğince Devlet ormanları içinde ve kenarın
da bulunup da civardaki ormanlardan geçimlerini sağlıyamıyan köylerden bulundukları yerlerde kalkındırılması mümkün 
görülenler açılmakta olan kalkındırma kredisi ve ağaçlandırma tesislerine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

33.200 Tohumluk buğdayla ilgili giderler karşılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne tohumluk buğdayla ilgili giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.000 
34.340 9042 sayılı Kanuna göre özel idarelere yardım : 

904 sayılı İslahı Hayvanat Kanununun 11 - 12 nci maddelerinin illerce istenildiği mânada bütçe imkânsızlıkları sebebiyle 
yapılamadığı görülmüştür. İyi niyetin ışığı altında ve hayvancılığın gelişmesi amaciyle evvelce * yapılan çalışmaların bir
den bire yok edilmemesi için Bakanlığımızca gerekli müdahalelerin bu tertipten yapılmak suretiyle işlerin idamesi mümkün 
bulunmaktadır. Bu maksatla ödenek teklif olunmuştur. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz uluslararası kurum ve derneklere katılma payı ödenmek üzere teklif olunmuştur. 
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35.000 
35.661 6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner Hekimler Konseyine yardım : 

6343 sayılı Kanunun 48 nei maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyine yapılan yardım 
dan mezkûr Konseye ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

35.662 4486 sayılı Kanuna göre tarım okullarını bitirenlere verilecek malzeme karşılığı yardım : 
Tarım okullarından mezun olacak öğrencilerin beherine 4486 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 300 liralık had dâhilin
de yardım yapılmak üzere ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Tarım Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda kullanıl
mak üzere) : 
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere teklif olun
muştur. 

35.720 FAO ile müştereken kurulacak Bitki Aaraştırma merkezlerine yardım : 
FAO ile müştereken kurulacak Bitki Araştırma merkezlerine yardım için konulmuştur. 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliklerine yardım : 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kuruluş Kanunu gereğince kuruluş masraflarını karşılamak ve 
kurulan odaların faaliyetlerini sağlamak amaciyle geçici 3 neü maddesi hükmüne göre beş milyon liradan az olmamak üzere 
Tarım Bakanlığı bütçesine yardım ödeneği konulması gerekmektedir. Sözü geçen Kanunun geçici 3 ncü maddesi icabı 
olarak ödenek teklif olunmuştur. 

35.740 FAO ile müşterek kurulacak Pendik Koyun Hastalıkları lâboratuarlarına yardım : 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasında imzalanan Pendik Koyun ve keçi hastalıkları lâboratuvarları uygu
lama plânı icabı olarak sözü geçen lâboratuvarm çeşitli masrafları için ödenek teklif edilmiştir. 

35.750 FAO Türkiye Şap Hastalığı araştırma, geliştirme ve bölgesel eğitim özel fon an laşas ı uyarınca Şap Enstitüsüne yar
dım : 
Şap Hastalığı Enstitüsüne bir yardımda bulunmak üzere teklif olunmuştur. 

35.760 FAO ile müştereken kurulacak Dericilik ve Mezbaha Yan Ürünleri ve Araştırma ve Eğitim Enstitüsüne yardım : 
FAO ile anlaşma gereğince müştereken kurulacak Dericilik ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma Eğitim Enstitüsüne yar
dım için teklif edilmiştir. 

36.000 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

Tahakkuk edecek borç miktarı bilinmemekle beraber ileride zuhuru muhtemel borçları ödemek üzere teklif olunmuştur. 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1969 (A/ l ) cari harcamalar bütçe gerekçesi 

Bölüm Madde 

m)Ö0 PERSONEL GİERLERİ : 
12.110 

Aylıklar : 
12.112 

405 aded teşkilât kadroları t u t a n 
1 - 3 üst derece farkı 
% 35 zam 

Merkez 86 kadro tutarı 
İller 319 kadro tutarı 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yakılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler için. 

12.211 
ÜCRETLER : 

12.213 
1968 yılında mevcut 2 578 çeşitli hizmetli kadroları tutarı 
% 35 zam 

Genel müdürlük merkez teşkilâtına ilâve edilen 10 kadro tutarı 
İller teşkilâtına ilâve edilen 68 kadro tutarı 
(E) cetvelinden nakledilen 15 kadro tutarı 

2 349 600 
456 360 
982 120 

3 788 080 
919 080 

2 819 000 

3 788 080 

13 553 600 
4 743 825 

18 297 425 
267 300 
623 700 
78 570 
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1969 teklifi 19 266 995 
1968 bütçesi 17 202 980 

2 064 015 
Farkm beyanı : 
1968 yılında alman 123 kadronun yıla iblâğı 529 875 
697 kadronun 200 - 250 lftra arasındaki fark 564 570 
Yeni teklif edilen kadrolar 969 570 

Toplam 2 064 015 

12.231 aenel idare geçici Hizmetliler ücreti : 
Meslek kurslarında ders veren öğretmenler için alınacak 6 kadro karşılığı teklif edildi. 

12.232 Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetliler ücreti : 
Meteoroloji Meslek Okulu öğretmenleri için 1969 yılında alınacak kadrolar karşıhğı için. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : * 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği aynen teklif edildi. 

12.270 Teknik personel ücretleri : 
10195 sayılı kararnameye göre çalıştırılacak teknik personel için teklif olunmuştur. 

12.281 Genel idare işçi ücretleri : 
Ağaçlandırma ve bahçe işlerinde çalıştırılacak işçiler için. 

12.282 Meteoroloji kurumları işçi ücretleri': 
Klimatoloji, ffidrometeoroloji istasyonları ile diğer istasyonlarda çalıştırılacak işçiler için teklif olunmuştur. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gereğince aylıklı memurlara her çocuk için 
ayda 10 lira hesabiyle çocuk zammı ödenmektedir. Harcama seyrine göre ödenek teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı: 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince çocuğu dünyaya gelen memur
lara maktuan 200 lira ödenmektedir. 1968 yılı harcama seyrine göre ödenek teklif olunmuştur. 
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12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nm maddesi gereğince memur olmıyan eşi ile memurun ölümü halinde son maaş ve üc
retinin 1 veya 2 aylık tutarının ödenmesi icabettiğinden geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri: 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkındaki yönet
meliğe göre 3656 sayılı Kanun esasları dâhilinde aylık alan memurlarla, 788 sayılı Kanunun 48 ve 85 nci, 3656 sayılı Kanu
nun 11 nci ve 6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince açık maaşı alan memurlardan memleket içinde resmî veya hususi 
sağlık kurullarında yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi masrafları ile, bunlardan vefat edenlerin cenaze masrafları 
yönetmelikteki esaslar dairesinde ve memurun mensubolduğu daire ıbütçesine konulmuş bulunan ödenekten ödenmektedir. 
Yukarıda anılan kanun ve yönetmeliğe göre 1969 yılında yapılacak harcamalar için ödenek teklif olunmuştur. 

12.350 Yakacak zammı: 
4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde sürekli olarak görevde bulunanlardan 1 - 6 nci derecede 
aylık alanlara 30 ve 7 - 14 ncü derecede aylık alanlara 15 liradan yakacak zammı ödenmektedir. 1 500 ve daha yukarı rakımlı 
yerlerde vazife gören memurların yakacak zamı ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği k a r ı k l a r ı : 
Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 6,5 uğu üzerinden hesaplanmıştır. 

12.380 ıSosyal ıSigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı 'Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işveren tarafından ödenecek prim karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde halen çalışmakta olan memurların takriben beşte biri gece - gündüz, bayram ve diğer tatil
lerde mesai başındadırlar. Gece - gündüz aralıksız olarak çalışan ıbu personel, gayr muntazam ve yıpratıcı bir çalışmaya ta
bidirler. Normal çalışan memurlara nazaran, yılda 93 gün daha fazla mesai yapmaktadırlar. Zira bir yıldaki Pazar günleri 
416 saat (8 saatlik mesaiye göre hesap edilmiştir). Cumartesiler 208 saat (4 saat fazla çalışmalarına göre), resmî tatil gün
leri ise 124 saat, (8 saat mesaiye göre) fazla çalışmaktadırlar. 
Bu çalışma sistemine göre yukarıda bahis konusu edilen ve yılda normalin üstünde mesai yapan personeline fazla mesai üc
reti verilmesi zorunlu görülerek ödenek teklif olunmuştur. 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR : 

12.610 Yalbancı dil ikramiyesi : 
Memurlardan yabancı dil sınavını kazanacaklara ödenmek maksadiyle ve maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif olun
muştur. 
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YOLLUKLAR: 
12.811 Sürekli görev yolluğu : 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde ve dışında bir göreve yeniden veya naklen tayin olu
nacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yolluk için teklif olunmuş-
muştur. 

12.813 Geçici görev yol luğu: 
Telli, telsiz bilumum cihazlar ve rasat aletlerinin kurulması ve bakım işleri, idari kontrollar Ye seyyar meteoroloji istasyonları
nın manevra ve tatbikatlara iştiraki, .görevlilerin yol ve zaruri masraflar mukabili ödenek teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı i m a n l a r l a 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 aynen teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yol luğu: 
Açılacak meslek içi eğitim kurslarına celbedilecek memurların yolluklariyle yevmiyeleri karşılığı teklif olunmuştur. 

12.841 Tedavi yol luğu: 
Tedavi maksadiyle vazife mahallinden başka bir yere gitmek mecburiyetinde olan memurların tedavi yolluğu kargılığı teklif olun
muştur. 

12.853 Yurtdışı geçici görev yol luğu : 
Yabancı memleket meteoroloji teşkilâtında gerekli inceleme ve araştırma yapmak suretiyle yurdumuzdaki çalışmaları gelişen 
meteorolojiye uygum bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadiyle dış memleketlere gönderileceklere ödenmek üzere teklif 
olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı sürekli görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Gelişen meteorolojik hizmetlerin teknik yönden bilgili personelle takviyesi için, 4489 sayılı Kanun ve mevcut andlaşmalara göre 
yurt dışına gönderilecek personelin masraflarına harcanmak üzere teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü olan Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Standart-
larmı uygulamak, Milletlerarası çalışmaları inkişaf ettirmek, bağlı bulunduğumuz antlaşmalar gereğince meteorolojik hizmetle-
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rin iyi bir şekilde yerine getirilmesi amaciyle yapılacak olan toplantılara iştirak etmek gerekmektedir. Bu maksatla ödenek 
teklif olunmuştur. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Devamlı surette gelişen Milletlerarası meteoroloji hizmetlerinin milletlerarası alandaki gelişmesine ayak uydurulması mecburi. 
yeti vardır. Bu durum ancak yetişmiş personelle mümkün olabileceğinden malî yıl içinde dört kursiyerin 6 ay müddetle 
Almanya'ya gönderilmesi zorunlu görülmüştür. 
Bu maksatla uçak, yevmiye ve diğer masrafları karşılamak üzere ödenek teklif olunmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 

Açılmış ve açılacak meteoroloji istasyonlarının kırtasiye ihtiyaçları için teklif olunmuştur. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Genel müdürlük ve teşkilâtı ihtiyacı için bastırılması lüzumlu bulunan defter ve diğer basılı kâğıtların kâğıt ve baskı masraf-
lan için teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Yeniden açılacak istasyonlar dâhil 30 istasyon da döşeme ve demirbaş bulunmamaktadır. Bu istasyonların çeşitli mefruşat ve de
mirbaşlarını satmalmak üzere ödenek teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: 
Bu malî yıl içinde bastırılacak bültenler 60 formadan ibarettir. Ayrıca genel müdürlüğün abone olduğu yayınların abone be
delleri ile bülten kâğıt ve baskı bedelleri ile telif ve tercüme ücretleri karşılığı teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alım ve giderleri : 
Genel müdürlük sitesinin bulunduğu mahalde genel müdürlük merkez binasından başka daha iki bina yapılmıştır. Yani Genel 
Müdürlük binası bir iken üç adede yükselmiştir. 190 meteoroloji istasyonu dâhil yakacak ihtiyacı için teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Çeşitli hizmetlilere 1969 malî yılında verilecek elbise, ayakkabı, palto ve iş elbisesi için teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Meteoroloji istasyonlariyle merkezin yönetim giderlerinde sayılan ihtiyaçları dışındaki satmalmalar için teklif olunmuştur. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 Su giderleri : 
Mevcut istasyonlarla birlikte malî yılda açılacak istasyonların ve merkezin kullanma suyu ihtiyaçları için teklif olunmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve meteoroloji istasyonlarının bir yıllık temizlik malzemesini satmalmak üzere teklif olunmuştur. 
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13.290 Aydınlatma giderleri : 
Merkez binası ve müştemilâtının bir yıllık aydınlatma gideri ile istasyonların aydınlatma ihtiyacı için ödenek tekidi olunmuş
tur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Meteoroloji istasyonlarında bahçe yapılması zorunluluğu görev ioabındandır. Zira feneloji rasatları bu bahçelerde yapılmakta, 
çiftçi bu rasatlarla .uyarılmaktadır. Ayrıca merkezde de çok geniş bir bahçe bulunduğundan, çeşitli bahçe malzemesi satmalmak 
üzere teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Tertibi muhafaza için teklif olunmuştur. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
Geçen yıl ödeneği kifayet edeceği cihetle aynen teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Gerek merkez ve gerekse taşra teşkilâtının bir yıllık posta telgraf giderleri için teklif olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel müdürlüğün teleks hatları dâhil bir yıllık telefon konuşma ve kira için teklif olunmuştur. 

13.490 Diğer ulaştırma giderleri : 
Tertibi muhafaza için teklif olunmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Halen merkezde bulunan 8 aded seyyar meteoroloji istasyonu nakil vasıtalariyle genel müdürlük emrinde bulunan diğer bir 
vasıtanın bir yıllık işletme masrafı karşılığı teklif olunmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Maddenin muhafazası için teklif olunmuştur. 

14.000 HİZMET GKDERLERİ : 
14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı yazıları üzerine genel müdürlük ve iller meteoroloji istasyonlarım yan
gından korumak üzere ödenek teklif olunmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Muhtemel ihtiyacın aktarma yoluyla karşılanması için ödenek teklif olunmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası ve müştemilâtının sabotaj gibi tehlikelerden ve sabotajlarla ilgili yangınlardan korunabilme-
si için lüzumlu malzeme satınalmak üzere teklif olunmuştur. 
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14.510 Kurs giderleri : 
Bu malî yılda açılacak meslek içi eğitim kurslarına lüzumlu alet ve malzemenin satmahnabilmesi iğin ödenek teklif olunmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve diğer okullarda genel müdürlük hesabına okutulan iki öğrenci için ödenek teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 savdı Kanuna göre Almanya'ya gönderilecek 6 personelin gidiş - dönüş ve orada yapacakları harcamalar için teklif olun
muştur/ 

14.871-14.879 Meteoroloji hizmetleri giderleri : 
Halen mevcut ve 1969 yılında tesisi düşünülen hizmet istasyonlarının bir yıllık büro, taşıt işletme, kira, giyim - kuşam, yiyecek ve 
diğer alım ve giderleri için ödenek teklif olunmuştur. 
Vasıta mevcudu : 115 tir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.251 - 15.259 Meteoroloji Meslek Okulu giderleri : 

110 öğrenci mevcudu ile halen faaliyette bulunan Meteoroloji Meslek Okulunun büro, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme, 
yiyecek, öğrenci harçlıkları ve diğer alını ve giderleri için ödenek teklif olunmuştur. 

15.771 - 15.779 Meteoroloji kurumları giderleri : 
Kurumlar 336 istasyonla çalışmakta olup bir yıllık ihtiyacı bulunan büro, ulaştırma, kira, malzeme ,ve diğer alım ve giderleri 
için ödenek teklif olunmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ -GİDERLER : 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Muhtemel bir toplantı giderlerinin aktarma yoluyla karşılanması için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü dış memleketlerle ilişkisi çok olan teşekküllerin basında gelmektedir. Her ay dene
bilecek sürelerde ge^ek Amerikan Yardım Kurulundan, gerekse Dünya Meteoroloji Teşkilâtından Genel Müdürlüğe misafir gel
mekte ve bu misafirlerden sağlanacak millî menfaat mukabilinde ikram, izazda bulunulmaktadır. 
Bu masrafları karşılamak üzere ödenek teklif olunmuştur. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dış memleketlerle ilişkisi çok olan teşekküllerin başında gelmektedir. Gerek Ameri
kan Yardım Kurulundan, gerekse Dünya Meteoroloji Teşkilâtından genel müdürlüğe misafir gelmektedir. 
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Bu cümleden olarak genel müdürlük NATO, CENTO gibi andlaşmalarla kendisine yükletilen «örerleri yapmaktadır. Devamlı 
misafirleri gelmekte ve bunların ağırlanması gerekmektedir. 
Bu maksatla ödenek teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Genel müdürlüğün yapacağı onarımlarla, tahdit işlerinin bir program dâhilinde yapılması için ödenek teklif olunmuştur. 

16.820 Makma ve teçhizat onarımı : 
Mevcut makina ve teçhizatın onarımı için malzeme satınalmak için teklif yapılmıştır. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.121 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

İkinci Beş Yıllık Plânın 1969 dileminde yer alan projelere göre Devlet Plânlama Teşk i l â t a verilen liste muhteviyatı i le r in yaptırıl
ması zaruridir. Bu maksatla Bayındırlık Bakanlığı b ü t ç e n e aktarılmak üzere ödenek teklif olunmuştur. 
Teknik arşiv ve aletler binası, 
10 mahalde 10 <aded istasyon binası, 
Lüzumlu teknik personelin her türlü giderleri. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
23.111 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma, Plâmnın Devlet Plânlama Teşkilâtı ile varılan mutabakata göre ıarım sdstörünün meteoroloji kesimin
de yapılacak hizmetler için lüzumlu matbaa makinaları, muhabere ve elektronik cihazlar ve muhtelif rasat aletleri satınalınmak üze
re teklif edilmd^ir. 
Matbaa makinaları 
Muhabere ve elektronik c t a l a r 
Muhtelif rasat aletleri 

23.112 Taşıt alımlan : 
1969 yılında meteoroloji hizmetleri için mtıualınacak 10 vasıta için ödenek teklif edilmiştir. 
Kamyon tam yüklü ağırlığı enaz 9 000 Kg. >hk şasi kabin 4 X 2 2 X 120 000 = 240 000 
Kamyon «ta;m yüklü ağırlığı enaz 7 500 Kg. lık Şam 'kabin (Benzinli veya di**) 4 X 2 2 X 100 000 = 200 000 
Arazi Piek - Up (6 kişilik) 4 X 4 2 X 70 000 - 140 000 
Arazi binek (6 kişilik) 4 X 4 4 X 6 0 0 0 0 - 2 4 0 000 
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32^00 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
1969 malî yılında yaptırılacak İnşaat için lüzumlu arsalar saitınalmmak üzere teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

5411 «ayılı Kanunla üirle^niş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü bulunan Dünya Meteoroloji Teşkilâtına 15 297 dolar karşılığı Tl. katıl
ma payı ödenecektir. 
1-5 297 X 9.03 = 138 897 Tl. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Meteroloji Memur ve Hizmetlileri Yardımlıma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 

Memur ve hizmetlilerin öğle yemelderine yardım «olarak verilmek üzere teklif olunmuştur. 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.300 Geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek borç miktarı nMûm olmamakla beraber ilerde zuhuru muhtemel borçları ödemek üzere teklif olunmuştur. 
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Ulaştırma Bakanlığı 1969 yılı cari (harcamaları için 14 038 125, yatırım harcamaları için 2 400 000, sremaye teşkili ve transfer harcamaları için 
616 000 ılira olmak üzere ve 1968 yılma nazaran 826 800 lira f a t o i y l e 17 054 125 lira teklif edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
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11.000 ÖDENEKLER i 
11.340 ©akan ödeneği : 

22 . 2 . 1963 gün 23 sayılı Kanuna göre, Bakana veralmek yıllık ödenek 'kadılığı olarak, 12 000 lim teklif edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ j 
12.110 Genel idare ayh'Marı : 

Ekli (L) cetvelinde yasnı fiili kadrolar arasına alınması lüzumlu 3 aded kadro, 1968 yıh Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinden çıka
rılmış hesabı s a ğ ı d a gösterildiği üzere 4» 410 0O0 lira teklif edilmiştir. 

2 887 80Ö 4770 sayılı Bakanlık Tsekilât Kanunu ile eklerine bağlı cetvellerde yazılı 363 aded kadro karşılığı 
195 000 Bağlı L cetvelinde yazıh 17 aded kadro tutarı 

2 692 800 Kalan 
575 200 Üst derece tutarı 

3 268 000 Toplam 
1 142 000 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

4 410 200 Toplam 

12.111 Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları : 
Hesabı aşağıda gösterildiği üzere, 75G 000 lira teklif edilmiştir. 

531 600 4915 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 53 aded kadro karşılığı 
69 600 Bağlı (L) cetvelinde yazıh 7 aded kadro karşılığı 

462 000 M a n 
98 000 Üst derece tutarı 
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560 000 Toplam, 
196 000 263 saydı Kanunla yapılan % 35 zam 

756 000 To^am 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Maliliye Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekten aktarılmak üzere 1 lira teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetliiler ücreti : 
Avrupa ve Ortadoğu memleketleriyle yapılan -beynelmilel kara nakliyat anlaşmaları, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komis
yonunun karayolu işletmeleri ile yakın ilgisi bulunan daire için karayolları işletmesi konusunda ecnebi dil M e n uzman ile; De
nizcilik Bankası ile I). B. Deniz Nakliyat Genel Müdürlüklerinin yatırım teklifleri, Yüksek Denetleme Kurulu raporları, kalkınma 
Plânında ve yıllık programlarda bu teşekküllerin yerine getirilmesi öngörülen tedbirlerin uygulanıp uygulanmadıkları ve 440 'sayılı 
Kanuna göre gözetim görevi ve Bakanlığın sair teknik ve idari işleriyle ilgili hizmetleri için ekli (D) cetvelinde gösterildiği veç
hile merkez k in 9, iller için 6 olmak üzere 15 kadro ihdas olunmuş; gördükleri hizmetlerle .orantılı ücret alamıyan 83 hizmetlinin 
kadroları yükseltilmiş ve'hesa!bı a ^ ı d a gösterildiği üzere 2 G74 000 lira teklif edilmiştir. 

2 056 800 Bağlı (D) cetvelinde yazılı 265 aded kadro karşılığı 
611 200 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam (mükteseplere göre aşağı yukarı % 30) 

2 ''674 000 Toplam 

12.212 Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri ücreti : -
Yeni alınacalk hizmet taşıtı için 1 şoför ile Hamit Naci tatbikat gemisi için 1 yağcı ve 1 ateşçi kadrosu ihdas .olum 
kadrolardaki 15 İsmetlinin terfii sağlanmak üzere hesabı aşağıda gösterildiği giTbi 717 000 lira teklif edilmiştir. 

552 000 -Bağlı (D) cetvelinde yazılı 69 kadro karşılığı 
169 000 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam (mükteseplere göre aşağı yukarı % 30) 

717 000 Toplam 

12.250 Yabanc, uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca memleketimize gönderilecek ve ücretleri aynı teşkilâtça verilecek olan yabancı u^man heyetinin 
ücretlerinden % 15 inin bütçeden verilmesi gerektiğinden; aşağıda hesabı .gösterildiği üzere 260 000 lira teklif edilmiştir. 



8 0 0 -

Bölüm Madde 

Görev 

Nakliyat Sürvey Hey. 
Ulaştırma E t ü t t e Hey. 

Uzman ay 

24 
72 

96 X $ 3 000' = $ 288 000 B. M. verilecek 
288 000 X % 15 = $ 43 200 = 390 000 Tl. Tür^k Hükümetince verilecek 

130 000 
260 000 

1968 de 6 ay 3/1 
1969 da 12 ay 3/2 

12.270 Teknik personel ücreti : 
a)l İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, karayolu ve karayolu taşıt emniyeti, trafik kontrolleri, sürücülere ehliyet verilmesi ve 
karayolu işletmesiyle ilgili bütün görevleri tek «İde toplıyan ayrı !>ir kuruluş olarak (Karayolları Ulaştırma ve Trafik Genel Mü
dürlüğü) 
•b) icra plânı ulaştoma araştırmasiyle ilgili çalışmalar yapılması için bir ünite kurulmasını ön ,görmüştür. 
c> Ulaştırma etüdü yapmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca memleketimde yabancı uzmanlar gönderilecektir. 
Yukarıda açıklanan hususların tahakkuku için gerekli hazurlık çalışmaları yapılması, yeni kuruluğun ve ünitenin teşkilât, kadro 
ve görevlerinin tesbiti ve gerekli mevzuatın hazır!anması ve yabancı uzmanlar refakatine teknik eleman verilebilmesini sağlamak 
amaciyle kifayetli teknik personel Mhdamına ihtiyaç vardır. 
Bu sebeple geçen yıl alman 4 kadroya ilâveten aşağıda dereceleri gösterildiği veçhile 3 kadro daha alınması için 350 000 lira teklif 
edilmiştir. 

1969 1968 Toplam 

Derece Ücret 

" l ^ 
155 
136 
125. 
112 

Toplam 

Aded 

13 
12 
11 
10 
9 

Tutar 

60 225 
56 575 
49 640 

40 880 

'207 320 

Aded Tutar 

— 
56 575 
49 640 
45 625 

151 840 

Aded Tutar 

~~60~225 
113 150 
99 280 
45 625 
40 880 

359~160 4 3 7 
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12.310 Çocuk zammı: 
Geçen yıllar harcamalar] göz önüne alınarak 60 000 lira telklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: 
Geçen yıllar harcamaları göz önüne alınarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı: 
Harcamalar seyri göz önüne alınarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
1968 yılı harcamaları göz önüne alınarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karsakları : 
12.110, 12.111, 12.21i; 12.212 nci maddelere konulmuş olan 8 557 000 liranın % 6,5 ğu olarak 556 000 lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.270 nci teknik personel ücreti maddesine konulmuş olan 350 000 liranın % 12 kurum karşılığı olarak 42 000 lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
'Savunma Sekreterliğince yapılacak NATO ve millî tatbikatlar ,icin 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
13 . 10 . 1960 gün 101 sayılı Kanunla kurulan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile satmalına komisyonlarına katılacakların huzur 
ücreti olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

12.510 Ek görev tazminatı : 
Yüksek Denizcilik Okulunda 140 ve 170 lira ücretli iki aded (Lâıboratuvar Şefi) kadrolarına 4178 sayılı Kanunla yapılan % 20 
zamla birlikte yıllık tutarı olarak 4 422 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Maddenin korunması için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 ve 7238 sayılı kanunlar y e ğ i n c e Bakanlık Müsteşarına ayda 350 lira hesabiyle verilmesi gereken temsil ödeneği yıllık tu tan 
olarak 4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Sürekli olarak yer değiştiren memurların yolluklarını karşılamak üzere harcamalar seyri nazara alınarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Savunma Sekreterliğinin denetleme ve sefer çalışmaları; liman reis memurlarının gemilere gidip gelmeleri; Sivil Havacılık Daire
sinin muhtelif raeydanlardaki havacılık faaliyetlerinin ve sivil hava işletmelerini kontrol etmek ve Bakanlığın yurt için çeşitli diğer 
geçici görev yollukları için 75 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.814 Yabancı uzmaıüarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Yabancı uzmanlarm otel ve sair masraflarını karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
Bir başkan ve dokuz müfettişin bir yıllık yevmiye ve yol masrafları olarak aşağıda hesabı gösterildiği üzere 170 000 lira teklif edil
miştir. 

Aded Günlük Gün Tutarı 

5 X 50 X 365 = 91250 v . 
4 X 45 X 365 = 65 700 Yevmlye 

250 X 12 = 3 050 Yol mssrafı 

160 000 
10 000 Başkan için 

170 000 Toplam 
12.838 Araştırma ve inceleme yolluğu : 

101 sayılı Kanunla kurulan Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin yollukları için 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Hava değiştirme veya sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi maksadiyle, başka mahalle gönderilenlerin gidiş ve geliş 
yol masraflarım karşılamak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışı geçici görev yolluklarını karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Müfettişlerin meslekî bügi ve görgülerini artırmak, yabancı dil bilgilerini ilerletmek, Bakanlıkça lüzum .görülecek özel inceleme 
ve araştırmaları yapmak için 100 000 lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilecek 
memurların yiolluklarmı karşılamak -üzere 12 000 lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Milletlerarası SMl Havacılık Teşkilâtı tarafından 1069 yılı içinde plânlanmış bulunan Avrupa Sivil Havacılık Konferansı <EÖAC) 
iStrazburg, Avrupa Sivil Havacılık Dairesi babanlar ı toplantısı (muhtemelen Paris) , Koordinasyon ve Liberizasyon çahışma Grupu 
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(ÖOCOL'Î) toplantısı-(muhtemelen Paris), (ICAO) VI ncı Hava Seyrüsefer Konferansı, Montreal .(ICAO) Avrupa - Akdeniz 
(lEUM) ive Orta - Doğu (MİD) Bölgeleri özel hava seyrüsefer toplantıları Paris, (ROD) Hava Nakliyat Komitesi toplantısı, (muh
temelen Tahran), (ROD) Hava Nakliyat Komitesi Sivil Havacıhk Alt Komitesi (muhtemelen Karaçi), 
Ve sair yurt dışı kongre ve konferanslara katılacakların yolluklarını karşılamak Üzere 175 000 lira teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Kalkınma Plânı yıllık programlarında yer alan «Ulaştırma tedbirleri» ni uygulamak, 4770 saydı Kuruluş Kanununun I ve II ncî 
maddeleri hükümlerine ıgöre ulaştırma sektörünün memleket ihtiyaç ve faydasına uygun olarak çalışmalarını temin ve yeni ihti
yaçlara göre ilerleme ve gelişme imkânlarını araştırmak maksadiyle yurt dışına gönderileceklerin yolluğunu karalamak üzere 
100 .000 lira teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Merkez ve taşra teşkilâtının kırtasiye ihtiyaçlarını 'karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri :' 

Bakanlığın merkez ve 4 bölge ile 58 liman başkanlığı basılı kâğıt ve defter ihtiyacım karşılamak üzere 57 000 lira teklif edil
miştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez için 10 normal, 5 cetvel makinasiyle 25 masa satınalınmak ve tamire muhtaç diğer döşeme ve demirbaşları tamir ettirmek; 
liman başkanlıklarındaki gizlilik dereceli evrakın saklanması için 12 sine yeni sac dolap, '21 inin tamiri ve 16 sına kasa satınalmak 
ve ecnebi uzmanların büro malzemesi ile döşeme ve demirbaşların temini için 250 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlıkça alınması ve abone olunması lüzumlu görülen yerli ve yabancı kitap ve sair neşriyat ile gazete bedellerine verilmek üze
re 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Taşra teşkilâtının yakacak ihtiyacını karşılamak üzere 56 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
13656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren ekli (D) cetvelinde yazılı hademe, kapıcı, bekçi, dağıtıcı ve şoför gibi bedenen çalı
şan 116 hizmetliye verilecek elbise ve ayakkabı ile; 74 üne verilecek palto bedeli olarak 50 000 lira teklif dilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri: 
13.110 - 13.160 ncı maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili alımlar için 30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri: 
Merkez ve taşra teşkilâtının su giderleri ile tesisatının onarılması için 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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" ^ Ö Temizlik giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının çeşitli temizlik malzemesi ihtiyacı için 15 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri: 
Taşra teşkilâtının aydınlatma giderlerini karşılamak, bozukları onarmak maksadiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.230 ncu maddelerden karşılanaınıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen genel yönetimle ilgili giderler 
için 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim-kuşam alımları ve gider leri : 
Taşra teşkilâtında görevli 52 liman başkanı, 2 yardımcısı, 9 denet şefi, 39 denet memuru, (D) cetvelinde 19 kaptan, 15 gemi 
adamı olmak üzere 136 personelin giyim - kuşam ihtiyacını karşılamak üzere 76 500 lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta-Telgraf giderleri: 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtının posta - telgraf giderlerini karşılamak üzere 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının telefon giderlerini karşılamak üzere harcamalar seyri nazara alınarak 80 000, imroz ve Boz
caada'da yapılacak telefon tesisleri için 40 000 olmak üzere 120 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri: 
Taşra teşkilâtında tahliyesi gereken binalardaki demirbaş eşyanın kiralanan yeni binalara taşınması için 3 000 lira teklif edil
miştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gilerleri : 
Bakanlık makam otosunun bir yıllık işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere harcamalar seyri göz önüne alınarak 
15 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık Müsteşarlığına ait bir binek otomobili ile Bakanlık hizmet «tusunun ve Ege, Akdeniz Bölge müdürlüklerinin 
mevcut birer arazi binek; 1969 yılında Marmara Karadeniz Bölge müdürlükleri için satmalmması öngörülen birer arazi 
binek otomobillerinin işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Emniyetini Koruma Kanunu ile 618 saydı Limanlar Kanununa ve bu Kanuna istinaden 
çıkarılan tüzüklerin hükümlerine göre gemi ve limanların denetlenmesi, günden güne artan deniz trafiğinin düzenlen
mesi için yapılacak kontrollarda kullanılmakta olan ekli taşıt cetvelinde gösterilen denet motorlarının işletme ve onarma gi
derlerini karşılamak üzere 173 C0O lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli: 
Merkez ve taşra teşkilâtının kira bedelleri için, yapılmış olan sözleşmelerine göre 245 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

13 . 8 . 1966 gün 6/6851 sayılı Kararname ile yürürlğe konulan (Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korun
ması hakkındaki Yönetmelik) gereğince yüksek denizcilik okulu, bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları için itfaiye merdi
veni, hortum, balta, kazma, nıinimaks ve motopop gibi yangın söndürme malzemesi satınalmmak üzere 5 000 lira teklif edil
miştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin korunması için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Seferi sivil savunma malzemesi alınmak üzere 22 000 lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Sivil Havacılık Dairesi personelinin 657 saydı Kanun hükümlerine göre eğitimlerini sağlamak maksadiyle 5 000 lira teklif edil
miştir. 

14.611 Mayın yoketme giderleri : 
5202 sayılı deniz ve kıyılarda görülecek başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedilnıeleri hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince, sahillerimizde sık sık görülen mayın ve şüpheli cisimlerin yok edilmesi veya zararsız hale getirilmesini 
sağlamak amaciyle vazifelendirilecek mayın yoketme müfrezesine (1 çavuş, 2 er) kiralanacak kara ve deniz aracı ücretlerini karşı
lamak üzere 15 000 lira teklif edilmiştir. 

14.651 Uçak kazaları giderleri : 
Uçak kazalarmm tahkiki, gerekli teknik kontrollarmm yapılması, uçak malzemesinin revizyon, tamir ve bakım işleriyle ilgili 
atelyo ve müesseselerin kontrolü ve bunlar için gerekli salâhiyetnamelerin tanzimi ve uçuşa elverişlilik sertifikalan, pilot, ve maki
nist lisanslarının tanzimi için geçen yıllar harcamaları göz önüne alınarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

15.000 KÜRÜM GİDERLERİ : 
15.261 Büro giderleri : 

Okul ve öğrenciler için almacak kırtasiye, ders ara,; ve gereçleri için 25 000, basılı kâğıt ve defter ve kitap için 85 000, döşeme 
ve demirbaş için 30 000, aydınlatma, su ve havagazı için 50 000, yakacak için 80 000, kitap basımı için 50 000, lâboratuvar malze
mesi için 50 000, çeşitli giderler için 5 000 lira olmak üzere 325 000 lira teklif edilmiştir. 

15.262 Ulaştırma giderleri : 
Şehir içi ve dışı telefon konuşma giderleriyle bakım ve posta ve taşıma giderlerini karşılamak üzere 15 000 lira teklif edilmiştir. 

15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Hamit Naci gemisinin akar yakıt ve su giderleri için ÎÎ50 000, malzeme ve onarımı için 30 000, sigorta gideri için 15 000, onan
ını için 80 000 ve diğer deniz taşıtları işletme ve onanmı için 25 000 lira olmak üzere 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 

öğrencilerle gemi adamları ve h izmet ler in her çeşit giyim eşyası ve dikiş ücretini karşılamak iein aşağıda hesabı gösterildiği ü 
re 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Herbirine 
ıdüşen 
giyim 

Aded Unvan eşyası Tutar A ç ı k 1 a m a 

"210 öğrenci 715 ~150 000 Her yıl verilenler (Elbise, ayakkabı,, gömlek çamaşır v,s.) 
110 » 90 10 000 İki yılda bir verilenler (Pijama, eşofman, havlu v.s) 

50 » : 400 20 000 Dört yılda Mr verilenler (Palto, kazak, tenlik, şort, v.s.) 
50 Gemi adamları ve hizmetli. 400 20 000 Yazlık ve kışlık elbise, kaput,, ayakkabı, is elbisesi 

200 000 Toplam 

15.266 Malzeme alım ve giderleri : 
Okulun lâboratuvar malzemesi için 10 000, öğretim malzemesi içiıı 20 000, fabrika ve atelye ve kayıkhane müstehlik malzemesi için 
20 000 olmak üzere 50 000 Mra teklif edilmiştir, 

15.267 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okul öğrencileri ile hizmetli ve gemi personelinin yiyecek güderleri için hesabı aşağıda gösterildiği üzere 500 000 lira teklif edil-
miştir. 

Günlük 
İaşe ia.se Tutarı 

Öğrenci ve personel -günü Adedi bedeli lira 

Öğrenci 254 210 700 370 000 
Yönetici ve personel 350 53 700 130 000 

Toplam ~500"oOO 

http://ia.se
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15.269 Diğer alım ve giderler : 
öğrenci harçlığı liçdn 56 000, tedavi gideri için 20 000, şehir içi yol masrafı işin 3 000, diploma töreni ve öğrencilere verilecek hediye
ler için 5 009, beden eğitimi gidenleri için 6 000, çeşitli giderler için 20 000 lira olmak üzere 110 000 lira teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.710 Temsü giderleri: 

Temsilin gerektirdiği her türlü giderler için harcamalar seyri göz önüne alınananak 20 000 lira tekl f edilmiştir. 
16.810 Bina onarımı : 

Marmara ve bağlı 12 Liman binası onarımı için 64 000, Gerze 14 500, Finike ve İskenderun 14 000, Bodrum 6 500, Y.D.O. binaları 
25 000, yıl içinde çıkacak onarımlar için 10 000 lira olmak üzere 134 000 Mra teklif edilmiştir. 

16.820 MaMna ve teçhizat onarımı : 
İskenderun Limanındaki işaret direğiyie diğer limanlarda tamire muhtaç (işaret vasıta ve malzemelerinin tamir ve bakımı için 
14 000 lira teklif edilmişti. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

22.771 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri*: 
Lira 

İstanbul liman kontrol merkezi kurulması 100 000 
(Marmara Bölgesi ve İstanbul Liman Bakanlığı binası üzerine ilâve 
inşaatı) 
Marmris Liman Başkanlığı için daire ve lojman binası inşaatı 90 000 

Toplam 190 000 
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2aÖÖÖ M AKINA, TKÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlan : 
Bir aıted 'deniz vaizin tföndürme 'gomisi tefmUbul .1 200 000 
Yüksek Denizc i İ Okulu telyeleri için alet ve c i to l a r İstanbul 150 0O0 
tembul Liman Başkanlığı iein bir aded kompie liman ikontrOİ .motora 645 000 
Umaun ve İ skenenin için iki aded komple liman konitml «notam 110 000 

Toplam 2 105 000 

23.512 Taşıt alımları : 
Marmara ve Karadeniz Bölge Liman ve Deni/islerLmüdlMnkleri iein 
birer 'arazi binek oto * " 105 000 

Yatırımlar toplalın 2 400 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATİNALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Enez ileesi PTT .binasının satmalınması için 20 000; Görele'de arsa satınalmması için 30 000, Karabiga'da 10 000, Amasra'da 
30 000, * Kuşadası'nda 30 000, İstanbul'da pusla tashih istasyonunun bulunduğu sahanın kamulaştırılması iein 100 000 olmak üze
re 220 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 MALI TRANSFERLER : 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

4749 saydı Kananla katddığmuzSivil Havacılık (İCAO) için 221 000 
6812 sayılı Kanunla katıldığımız Milletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı (İMCO) 54 500 
539 savih Kanunla katıldığımı;; Demiryolu ile Yolcu ve Bagaj Taşınmasına mütaallik Milletlerarası Andlasma (CİM) 24 500 

Toplam 300 000 
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35.000 SOSYAL TRANSFERLEH : 

35.710 Bakanlık memur ve hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere (TCDD Yardım Sandığına) : 
Merkez fiilî 142 memur ile 126 Mzınetlinin % 60 mm öğle vemdkleri için aşağıda hesabı gösterildiği üzere 46 000 lira teklif edil
miştir. 268/100 X 60 = 160 X 125 = 200 X 230 = 46 000 ' 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 

Gemi bütçe yıllarına aidolup da Muibasebei Umumiye Kanunumun 93 noü maddesine göre 'zaman -alnına uğra:manm re kalplıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçların ödenmesi için 50 000 lira .teklif ed i l ı ş t i r . 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlık 1969 malî yılı bütçesinin (A/I) kısmına dâhil cari harcamalar için 18 692 531 lira, (A/II) Yatının harcamaları için 
1 115 000 lira ve (A/III) -Sermaye Teşkili ve transfer harcamaları için de 16 927 319 lira olmak üzere 36 734 850 lira üzerinden tanzim ve teklif 
edilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan ödeneklerin mueip sebepleri tertip v a s i y l e aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği: 
23 sayılı Kanun gereğince Bakana bir ayda 1 000 lira üzreinden ödenmesi gereken ödeneğin yıllık tutarı olup, 12 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
107 aded merkez kuruluş memurları ile 257 aded iller kuruluşu memurlarının br* yıllık aylıkları tu tan olup ayrıca 242 sayılı 
Kanun gereğince bir üst derece maaş alan 74, iki üst derece alan 74 keza üç üst derece alan 53 memur kadrolarının üstünde 
maaş almalarından, ötürü cem'an 4 875 000 lira teklif edilmiştir. 

12.111 Yalan ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü aylıkları : 
7460 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde mevcut 21 aded öğretmen ve memur kadro
larının bir yıllık aylıklarım karşılamak üzere geçen yıl okluğu gibi 414 000 lira teklif edilmiştir. 

12.112 Dış kuruluşlar aylıkları : 
Çalışma 'Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
Kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki 864 sayılı Kanunla dış memleketlerde kurulmuş bulunan Çalışma Ateşe ve müşa
virliklerinde istihdam edilecek 82 aded personelin aylıklarını karşılamak feere 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 teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Bakanlığımız iller ve merkez hizmetlileri ile yeniden kurulacak İşçi *Sağlığı ve iş güvenliği merkezi için yeniden alman 1 aded 
600 lira ücretli Laborant 1 aded 600 lira ücretli Tekniker 1 aded 800 lira ücretli yabancı dil bilir daktilo kadroları tutarı 32 580 
lira ilâvesiyle 1 398 000 lira teklif edilmiştir. 

12.212 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü hizmetliler ücreti : 
7460 sayılı Kanunla kurulan yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 16 aded hizmetli kadrolarının bir yıllık ücret tutarı 
156 000 ve 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam tutarı 54 600 lira ki toplam olarak 210 600 lira, ayrıca yeniden ihdas edilen 
1 aded 950 lira ücretli yabancı dil bilir daktilo 1 aded 600 lira ücretli seyyar Laborant kadroları karşılığı :% 35 zam dâhü 
25 100 lira ilâvesiyle 235 700 teklif' edilmiştir. 
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7^261 Dış Kuruluş sözleşmeli personel ücreti : 
864 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Çalışma müşavirliklerime hizmetin özelliği itibariyle, müşavirliğin ve ataşeliğin 
ihtiyaç duyacağı Türk ve yabancı uyruklu Doktor, Avukat, Uzman, Mahallî Kâtip, Mütercim Daktilo ve Hademe gibi personelin 
ücretlerini karşılamak üzere 1 000*000 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Bakanlık Merkez ve iller teşkilâtı ile dış kuruluşlarda çalışan memurların çocuk zammını karşılamak üzere 73 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: 
5504 sayılı Kanun gereğince, merkez ve iller memurları ile dış kuruluşlardaki ataşe ve müşavirlerin uzman ve memurlarının 
doğum yardımlarını karşılamak üzere 6 400 lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Merkez ve iller memurları ile dış kuruluşlardaki ataşe ve müşavir uzman ve memurların 4598 sayılı Kanun gereğince ölüm yar
dımlarını karşılamak üzere 7 000 lira teklif edilmiştir. 

12.340 TedaVi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince merkez ve iller memurları ile 864 sayılı Kanunla dış kuruluş teşkilâtında cahşan 
memurların tedavi ve cenaze masraflarını karşılamak üzere 67 000 lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı: 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğünün memurlarına ödenmek üzere yakacak zam
mı olarak 810 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : ' 
Memur ve hizmetlilere 1969 yılında ödenmesi lâzımgelen maaş ve ücret tertiplerine konulan ödeneğin % 6,5 u hesap edilerek 
487 000 lira teklif edilmiştir. 

12.421 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları hakem kurullarına katılacakların huzur ücreti : 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları il ve Yüksek Hakem kurullarına katılacakların hu
zur ücreti ve kurulca tâyin olunacak naip, bilirkişi ve tanıklara ödenecek huzur ücreti olup 500 000 lira teklif edilmiştir. 

12.422 931, 6253 ve 854 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacakların huzur ücreti : 
981, 6258 ve 854 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacakların huzur ücreti karşılığı olmak üzere 
12 . 8 . 1967 talihinde meriyete giren 981 sayılı İş Kanununun 88 ncü maddesi gereğince merkezde toplanacak asgari ücret 
komisyonuna katılacak Ankara, İzmir ve İstanbul üniversite öğretimi üyelerine yolluk ve yevmiyesi ile Başkan, üye ye rapor
törlerine huzur ücreti olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.430 Konferans ücreti : 
7460 sayılı Enstitü Teşkilât Kanununun 10 . e , maddesine istinaden Enstitünün mevcut öğretim görevlilerinin sahasına girmiyen 
konularda hariçten muvakkat olarak görevlendirilen Türk Mütehassısı ve konferansçılarına varılacak anlaşma ve alınacak ona
ya göre İkinci Beş Yılılk Kalkınma -Plânında Enstitüye verilen ve bilhassa hizmet içi eğitimi de kapsıyan görevlerin, imkân 
nisbetinde yerine getirilebilmesi için çok fazla konferansçının daha tatmin edici şartlar altında istihdamı gerekeceğinden, gecen 
yıla nazaran 7 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabana dil ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 saydı Kanunla Bakanlık Müsteşarına ayda 175 lira verilmekte iken 7237 sayılı Kanunla bir mdsli artırılan temsil ödene
ğinin bir yıllık tutarı 4 200 lira, olarak teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Merkez ve iller memurlarının yeniden tâyin edileceklerle, nakil edileceklerin zat ve aile yolluklarını karşılamak üzere 80 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Merkez ve iller memurlarının geçici görev yolluğu olup, bu yıl teknik yardım programı ve programa dâhil edilecek projelerin 
onaylanmasını mütaakıp Mart 1969 >dan itibaren proje müdürü Amerikalı uzmanla birlikte yapacağı 16 gezi, ayrıca özel proje fonu 
•seminer ve konferanslarına katılacak 50 bakanlık p e r d e l i n i n seminer ve konferanslar mahalline kadar gidiş - dönüş yollukları 
için ödenecek yevmiyelerini karşılamak üzere 80 000 lira teklif edilmiştir 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
16 bakanlık müfettişleriyle 113 iş müfettişlerinin işyerlerini teftiş maksatlariyle 800 000 lira teklif edilmiştir. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Bakanlık kontrolörlerinin geçici görev yolluğunu karşılamak üzere 12 000 lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunini 9 ncu maddesi gereğince merkez ve iller memurlarının tedavisi maksadiyle ahar mahalle gönderileceklerin 
ıgidiş - ^öniüş masraflarını karşılamak üzere 4 000 lira telklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dıp kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
864 sayılı Kanunla dış memleketlerde kurulmuş bulunan çalıgma ataşe ve müşavirliklerinde istihdam edilecek personelin yeniden 
tâyin ve nakledileceklerin yurt dışı sürekli görev yolluklarım karşılamak üzere 100 000 lira teklif edilmiştir 
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12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dmnda bulunan işçilerimizin 'durumlarım mahallimle tetkik etmek nmksadiyle, yurt dısma gideceklerin yolluklarım karşıla
mak üzere 70 000 lira teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Yurt dışı kuru lu la r geçici görev yolluğu olarak geçen yıhn aynı olmak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketlere gönderilecek bir- müfettiş için 30 . 3 . 1967 tarih 6/7922 sayılı Kararnameye göre günde 240 liradan bir senelik 
tutarı 365 X 240 = 87 600 lira yevmiye ve gidiş'- dönüş 2 000 liradan 4 000 lira ki eem'an 91 600 lira, ayrıca 864 saydı Kanunla 
kurulan dış kuruluşlardaki ataşelikleri her yıl birinci veya dalha vakan sınıftaki Bakanlık müfettişlerine teftiş ettirilmedi Bakan
lık Teftiş Kurulu Başkanlığı turne talimatnamesi icabı yevmiye ve yol parası olarak iki Müfettiş için 42 560 lira ödenek verilmesi 
gerekmektedir Bu sebeple bu yıl 42 560 lira faz! asiyi e* 134 160 lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 saydı Kanun gereğince bilgi ve görgülerini artırmak üzere Avrupa'ya gönderllecek bir memurun yolluk ve zaruri masraf
larım karşılamak üzere6 000 lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğ'u olarak Milletlerarası Çalışma Konferansı üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Calı.ma Teş
kilâtı, keza Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, Sanayi komisyonları toplantısı, İktisadi İşbirliM ve Kalkınma Teşkilât, El Eme*i 
ve Sosyal isleri Komitesi ve" Çalışma hayat,yle ilgili meselelerin incelendiği ve Kalkınma Teşkilâtı Avrupa Konseyi gibi Milletler-' 
arası teşekküllere katılacak, Hükümet ve teknik müşavirlerin, yolluk, yevmiye ve zaruri masraflarını karşılamak üzere 105 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu olarak 1 lira teklif bilmiştir . 

12.910 275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları hakem kurullarına katılacak olanların yolluğu • 
275 sayılı Kanunun 36 ncı mad'desinin (c) fıkrası gereğince yüksek hakem kuruluna katılacak üniversite temsilcisi üyenin secimi 
için Ankara'ya gelecek üyelerin yolluklarını karşılamak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtı ve bölge çalışma müdürlüklerinin bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak gerek 931 sayılı İş Kanu
nunun tatbiki ve gerekse dış kuruluşlarla vâki muhaberatın çokluğu nazarı dikkate alınarak 10 000 lira faalasiyle 85 000 lira tek
lif edilmiştir. 

http://kbimisyo.nl
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13.120 ©asılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve t a ş » teşkilâtımızla dış kuruluşlarımızm basılı kâğıt ve defter alımlarının karşılandığı bu tertibe dış kuruluşların ih
tiyacı bulunan defter, föy, kalomoza gibi bâzı İhtiyaçlar ile savunma sekreterliğinin 1969 yılı için hazırladığı yeni tertip evrakı 
matbuanın basılmam için geçen yıla nazaran 10 00O lira fazlasiyle 70 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
B a k a n l ı ğ ı m merkez ve bölge çalışma maidürlüklerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere 160 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Başkanlıkla ilgili haberleri takip maksadiyle, günliük gazeteleri mlübayaa etmek, Bakanlığın iştigal sakasına giren konulardaki 
Türkçe ve yabancı dildeki neşriyatı kütüpame için satmalabilmek ve lüzumlu neşriyat ve raporların bastırılması için 30 000 lira 
teklif edilmişür. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının bir yıllık yakacak alımları ile yeni kurulacak işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezi için 'kiralanacak bina 
ve kurulacak lâlboratuvar için havagazı ve kömür fiyatlarındaki artış gfe önünde tutularak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Kadroda mevcut 26 aded hizmetlinin elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarım temin maksadiyle 14 500 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve güderleri : 
Genel yönetimle ilgili akımlarla 'bunlara ilişkin giderler karşılığı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

13.210 Su gidi ler i : 
Merkez ve iller teşkilâtının ve yeni kurulacak işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezinin su giderleri karşılığı olarak 15 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yeni kurulacak işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezi için temizlik giderleri olarak 15 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yem kurulacak iş güvenliği merkezinin aydınlatma giderleri karşılığı olarafc 20 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim ^derleri : 
Bakanlığa ait her türlü ilân bedelleri ile genel yönetimle ilgili gider karşılığı .ol.mık üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bakanlığımız merkez teşkilâtı ile 2î] bölge çalışma müdürlükleri ve chş kuruluşlarla yapılan muhaberatın temini maksadiyle 
135 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın telefon «derleri ile dış kuruluşlarla yapılan mühim ve âcil telefon görüşmelerini karşılamak 
üzere 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre makam arabası verilmesi gereken, müsteşarlık makamına bütçeden temini mümkün görülmedi
ğinden Amerikan ihtiyaç fazl*ı bir otomobil tahsis olunmuştu. Bu otonun miadını doldurması bakım ve benzin sarfiyatının 
çokluğu sebebiyle Bakan ve müsteşar makam arabalarının işletme ve onarma giderleri olarak geçen seneye nazaran 5 000 lira 
fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bölge çalışma müdürlüklerinde mevcut 14 hizmet taşıtının işletme ve onarma giderleri için 75 000 lira teklif edilmiştir 

13.610 Kira bedeli : 
Bölge çalışma müdürlükleriyle Bakanlığımız merkez teşkilâtı (Bakan, müsteşar ve hizmet otomobili) için bir garaj kiralan
ması, ayrıca Diyarbakır ve Sivas Bölge Çalışma Müdürlükleri işgalinde bulunan binaların tahliyesi talebedildiğindeıı yeni 
kiralanacak binaların kira bedellerini karalamak üzere 691 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
6/6851 sayılı Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 46 ncı maddesi gereğince 
bölge çalışma müdürlüklerimiz ihtiyaç! için tesbit edilen miktarlar üzerinden 1 000 lira teklif edilmiştir. 

14.230 Yargılama giderleri : 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun U ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak üyelerin günlük ücretleri ile yar
gılama giderlerini karşılamak üzere 46 000 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Tertibin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.361 Büro giderleri : 
İştirak nisbeti bir misli artan seminerlerle 1969 yılı içinde daha kesif ve programlı bir şekilde yürütülecek olan hizmet için 
eğitim kurslarına ait notların bastırılıp iştirakçilere ve hariçten müracaat edenlere dağıtılması fiyatları artan teksir mü
rekkebi, stensil kâğıt ve diğer lüzumlu baskı malzemesinin mubayaası, neşredilecek broşür, bülten kitap tebliğ anketlerin bas
kı işlem, kitaplara verilecek telif hakları, Türkçe ve yabancı dilde kitap satmalmması gibi mûtat faaliyet içine giren işlerden 
başka, halen işliyebilir duruma getirilen fakat tahsisatsızhk sebebiyle muattal kalan fizik ve kimya laboratuarlarının gerek
tirdiği idame, tamir, malzeme, alım gibi geniş sayılabilecek masrafların yapılması, artan faaliyetle orantılı olarak elektrik 
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sarfiyatının diğer birçok masraf kalemleri ile birlikte bütçenin bu tertipten .karşılanmasına ve nihayet Enstitünün bugüne 
kadar muhtelif sebeplerle yerine getirilmediği için diğer -müessese ve üniversitelerden ödünç alınmak suretiyle hizmeti yapmaya 
çalıştığı ve malî portresi 25 000 lirayı bulan mikro akustik tesisatı ile konferans salonuna konulması zaruret .görülen 3 aded 
«lAir-condiston» havalandırma teçhizatının mubayaasına sarf edilmek üzere gecen seneye nazaran 40 000 lira fazlasiyle 100 000 
lira teklif edilmiştir. 

15.362 Ulaştırma giderleri : 
Enstitünün ulaştırma giderleri olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

15.364 Kira bedeli : 
Enstitü binasının bir yıllık kira bedeli olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

15.365 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Enstitüde mevcut beş hizmetliye alınacak giyim - kuşam için 3 000 lira teklif edilmiştir. 

15.369 Diğer alım ve giderleri : 
Seminerlerle ilgili fabrika gezileri için belediyeden sağlanacak otobüslerin icarı, diploma töreni masrafları, ilân bedeli, enstitü 
nün hususiyetinin gerektirdiği-diğer masraflar, karşılığı 2 500 lira teklif edilmiştir. 

15.891 Büro giderleri : 
Dış kuruluşlar büro giderleri olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

15.892 Ulaştırma giderleri : 
Yurt dışı kuruluşlar ulaştırma giderleri olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

15.894 lüra bedeli : 
Hali hazırda müşavir ve ataşeliklerimiz, konsolosluk .binalarında zor şartlar altında vazife görmektedirler. Acık kadrolara 
yeniden tâyinler dolayısiyle ayrı bina tutulması zaruret haline gelmiştir. Bu maksatla 100 000 lira teklif edilmiştir. 

15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Dış kuruluşlar giyim - kuşam karşılığı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

15.896 Ziyafet giderleri : 
864 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince çalışma müşavirleri ile çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri veya muka
bele edecekleri ziyafet masraflarını karşılamak üzere 25 000 lira teklif edilmiştir. 

15.897 864 sayılı Kanunun ek 9 neu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileriyle eş ve çocuklarının mahallî mevzuat, toplu sözleşme ve işveren tarafından yapılan sos
yal yardım konuları dışında kalan sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının zaruret görülen hallerde karşıla-
nabilmesine imkân vermek üzere hazırlanmış ve 3 Nisan 19,68 gün ve 12856 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan yönet
meliğin öngördüğü çeşitli yardımların yapılabilmesini temine nıâtuf olarak konmuş olan ödenek müzayaka durumuna düş-
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müş bulunan ve kaldığı memleketteki sosyal sigorta ve sosyal yardım fonlarından faydalanabilme imkânı kalmamış olan Türk 
işçileriyle eş ve çocuklarının yurda dönünceye veya kısa bir zamanda yeniden iş buluncaya kadarki, hastalık, issizlik ve ölüm 
hallerinde geçimlerini sağlamaya, muayyen bir ölçüde defin ve cenaze nakil masraflarını karşılamaya, işçi ve çocukları için 
açılacak dershanelerin öğretmen ve araç, ihtiyacına cevap vermeye sosyal ve kültürel mahiyetteki kuruluşların faaliyetlerini des
teklemeye inhisar edecektir. Halen 18 Ağustos 1968 tarihi itibariyle Bonn, Köln, Frankfurt, Münih, Stutgart, Hamburg, Bern, 
öenevre, Viyana, Brüksel, Lâ-Heye ve Roterdam'da olmak üzere 13 çalışma ataşe veya müşavirliğinin bulunduğu ve yine aynı 
tarih itibariyle dış ülkelerde İş ve İşçi Bulma kanalı ile 37 819 u kadın ve 183 585 i erkek olmak üzere ceman 221 402 Türk iş
çisinin gönderildiği, 1969 yılı zarfında dış ülkelere daha fazla Türk işçisinin sevk edilmesinin mümkün olacağı dikkate alına
rak, 1 050 000 lira teklif edilmiştir. 

15.898 Diğer alım ve giderleri: 
864 sayılı Kanım gereğince dış kuruluşlardaki diğer alım ve giderleri karşılamak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.490 Birleşmiş Milletler teknik yardım programı özel fon giderleri : 
Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler özel fon temsilciliği arasında 2 Eylül 1968 günü imzalanmış bulunan faaliyet plânının 
II nci mahallî faaliyet masrafları kısmında yer almış olan özel fona Hükümetimizin % 15 iştirak payıdır. Toplam olarak 52 300 
dolar olan bu miktarın 2 700 dolar karşılığı olan 24 300 lira 1968 yılında mezkûr fon hesabına (Osmanlı Bankasına yatırıl
mıştır.) Bu yıl için 21 300 dolar karşılığı 191 700 liranın 1 . 3 . 1969 gününde mezkûr hesaba yatırılması anlaşma gereğince 
akdi mükellefiyetin icabı olarak 191 700 lira teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
Bakanlık makamının bir yıllık temsil giderleri olup 15 000 lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Kurulacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi inşaatı için 715 000 lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.911 Makinaa, teçhizat alımları ve büyük onarımları (özel fondan gelecek malezme ve teçhizatın naMl ve ithali için nakliye, sigor
ta, gümrük giderleri) 
Kurulacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği merkezi için gelecek malzemenin nakliye, gümrük, .sigorta giderleri için 400 000 
lira teklif edilmiştir. 

32.000 32.131 Kamulaştırma ve satmalma bedeli (işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi için satmalma) 
Kurulacak olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi için satınalınacak arsa bedeli olarak 600 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.771 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1968 yılı Haziran ayında yapılan 52 nci Çalışma Konferansında HüküT 

metimizin, teşkilâtın 1969 bütçesine katılma payı •% 0,54 üzerinden 143 708 Amerikan doları olarak tesbit edilmiştir. Bu meb-
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lâğ 134 115 dolar olan 1968 yılı iştirak payımızdan 95,93 dolar fazla bulunmaktadır. Teşkilâtın 1969 yılı bütçesine nazaran 
1 776 648 dolar fazlasiyle 26 612 739 dolar olarak tesbit edilmiş bulunmakta ve iştirak payımızda artan teşkilât bütçesiyle 
orantılı olarak bir miktar fazlalaşmaktadır. 
1969 yılı için katılma payımız olan 143 708 Amerikan dolarmm Türk parası ile tutarı 143 708 X 9,08 = 1 304 869 lira tutmak
tadır. Akdi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi söz konusu olduğundan bu maddeye 1 304 869 lira teklif edilmiştir. 

35.000 86.710 Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere (Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yardımlaşma Sandığına yardım) 
Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 

35.720 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğim» İ§ ve İşçi Bulma Kurumuna yardım : 
1969 yılı bütçesi için teklif olunan 15 000 000 lira devlet yardımı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan tahsil edilmesi muhtemel 
8 500 000 lira çeşitli gelirlerden elde olunacak tahminî 200 000 lira ve Bursa şubesi hizmet binası için nakit olarak devroluna-
cak 1 100 000 lira tahsisata karşılık ihzar olunacak 1969 yılı gider bütçesi meyamnda aylık ve ücretler bölümü için, kadro tak
viyesinin gerekliliği esbabı mucibeleri ile belirtilerek 1968 yılma nazaran 3 174 718 liralık bir fazlalık ile 15 000 000 lira ayrıl
ması öngörülmüştür. 
Bu kere; 931 sayılı îş Kanununun 25 nci maddesi hükmü uyarınca h a z l a n m ı ş ve Danıştaya sunulmuş bulunan sakatların ve 
eski hükümlülerin rehabilitasyonu ve çalıştırılması hakkındaki tüzük tasarısının 1969 yılı başlarında uygulanmasına bağlana
cağı kuvvetle talimin edildiğinden ve bu işin, yabancı üukelerde olduğu gibi yetişmiş ve ihtisaslarının personel tarafından yü
rütülmesi zaruri görüldüğünden Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerinde konu ile ilgili birer servis ihdası ve 50 den fazla işçi ça
lıştıran işyerlerinin bir il sınırı içinde 25 ve daha yukarı olması göz önünde bulundurularak o bölgelerdeki şubelerin, 1, 2 ilâ 
3 memurla takviyesi cihetine gidilmesinin lüzumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yine 931 sayılı iş Kanununun 84 ncü madde
si hükmüne müsteniden hazırlanan kurum görevleri hakkındaki tüzük tasarısı meyamnda, kanunun âmir hükmü ve ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı ile 1968 y lh programında öngörüldüğü üzere, çok önemli bir konu olan mesleke yöneltme ile ilgili ola
rak genel müdürlükte bir mesleke yöneltme servisi ile Ankara şubesinde bu konuyu kapsıyan bir pilot servis kurulması icabet-
mektedir. Bunlardan ayrı olarak çalışanların güvenliği balonundan hayati bir ehemmiyet taşıyan işsizlik sigortası kanun tasa
rısı hazırlanmış ve yasalaşma yoluna girmiş bulunmaktadır Kanunun uygulanmasına 1972 yılında başlanılması kuvvetle muh
temel olduğundan, konu ile ilgili olarak 1969 yılından itibaren gerekli hazırlıklara başlanması ve bunun için de doğrudan doğ
ruya genel müdürlük makamına bağlı bir büro tesisi lüzumlu görülmektedir 
Yukarda kısaca temas ettiğimiz konuların icabı olarak kurumun yeni kadrolarla takviye edilmesi ve hu hususun verine getiri 
lebilmesini teminen 15 000 000 liraya çıkarılması teklif,edilmiştir 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçlan : 
Tahakkuk edipde ödenemiyen geçen yıllara .ait borçların tasviyesi için 2 450 lira teklif edilmiştir. 
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Sanayi Bakanlığının 1969 yılı bütçesi (A/l) cari harcamalar 14 970 459 lira, (A/2) yatırım harcamaları 246 383 000 lira ve (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları 2 330 100 lira olmak üzere cem'an 263 683 559 lira olarak teklif edilmiştir. 

Plân ve programın hedefi olan ekonomik kalkınmanın ancak sanayi sektöründe tahakkuk etmesi zarureti bu hizmetleri ifa eden Bakanlığımız büt
çesinde de normal bir artış göstermesini gerektirmektedir. Bütçemiz aynı zamanda Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı hizmetlerinin gerektirdiği 
harcamaları da kapsadığından 1969 yılı bütçemizde geçen yıla nazaran 37 857 558 liralık bir artış husule gelmiştir. 

Bu artışın geçen yıl bütçesinin bölümleri itibariyle mukayeseli cetveli aşağıda gösterilmiştir. 

CARİ HARCAMALAR 

1968 bütçe 
rakamı 

Ödenekler bölümü toplamı 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetim giderleri bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderler bölümü toplamı 

24 000 
11 227 864 
2 290 633 
116 002 
173 000 

Etüt ve proje giderleri bölümü toplamı 
Makina, teçhizat ve tapt atanılan ve 
onanmlan bölümü toplam, 

1969 bütçe 
teklifi 

27Öoo" 
11 467 866 
3 139 599 
126 003 
213 000 

13 831 501 14 970 459 

YATIRIM HARCAMALARI 

202 977 000 240 298 000 

7 386 000 6 085 000 

Yatmm harcamaları toplamı 210 363 000 246 383 000 

Fazlası 

498 830 
849 955 
30 000 
40 000 

Cari harcamalar toplamı 

büyük 

1 417 788 

47 000 000 

85 000 

47 085 000 

Noksanı 

258 828 

19 999 

278 827 

9 679 000 

1 386 000 

11 065 000 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Malî transferler bölümü toplamı 250 000 250 000 
Sosyal transferler bölümü toplamı 1 369 000 2 067 600 698 600 
Borç ödemeleri bölümü toplamı 12 500 12 500 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 1 631 500 2 330 100 698 600 

GENEL TOPLAM 225 826 001 263 683 559 49 201 385 "~11 343 827 

Bu tablonun tetkikinde de müşahede edileceği gibi bütçemizde tasarrufu mümkün maddelerden yapılan indirimler genisliyen faaliyet ve hizmet
lerin gerektirdiği maddelere alınmış ve hizmetlerin ifasında'ödeneği kifayet etmiyen maddelere de bâzı ilâveler yapılmıştır/ 

Sanayi Bakanlığının 1969 malî yılı bütçesinde yer almış bulunan ödeneklerin bö.lüm ve maddeler itibariyle gerekli izahı aşağıda arz edilmiştir. 

Cari harcamalar 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ : 
Bölüm Madde 

11.440 Bakan ödeneği : 
Sanayi ile Enerji ve Tabdî Kaynaklar Bakanlarına 24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda bin lira hesabiyle verile
cek Bakan ödeneğinin yıllık karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 

12110 Aylıklar : 
Bakanlık Teşkilât kanunları ile alman 551 kadrodan 1968 yılında (L) cetvelinde bulunan 72 kadrodan bu yıl ihtiyacımız bulu
nan 6 kadro çıkarılmış ve kullanılmıyan 2 kadro da (L) cetveline alınmak suretiyle : 

5 599 200 551 <aded kanuni kadro tutarı 
862 800 68 aded (L) cetveli kadroları tutarı 

4 736 400 483 aded fiilî kadrolar tutarı 
331 400 4598 ve 242 sayılı kanunlarla 1, 2 ve 3 üst dereceler tutarı 
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5 067 800 Toplam 
1 773 730 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

6 841 530 lira teklif edilmişt fır. 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler :-

819 sayriı Kanun gereğince maaşı 950 liraya kadar olanlara % 15 ve 1 100 - 2 000 liraya kadar olanlara % 10 nisbetinde ve avans 
suretiyle yapılacak ödemeler ka -siliğı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten Bakanlığımız bütçesine yapılacak 
aktarma için bu maddeye bir lira konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Genişlemekte olan Sanayi ile B-ıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının yeni personelle duyulan ihtiyaçları göz önüne alınarak 
bu yıl ilâve edilen 17 kadro tut-arları ile 1969 yılında terfii gereken 213 müstahdemin terfilerin! sağlamak amacı ile bir üst dere-
ceye çıkarılan kadro farkları karanlığı olarak 433 680 lira fazlası file : 
2 316 600 338 aded (D) cetveli fiilî kadrolar tutarı 

694 980 263 sayılı Kanun gereğince yapılan zam 

3 011 580 lira teklif edilmiştir. 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 

1968 malî yılında Bakanlar Kurulunun 30 . 3 . 1968 tarih ve 6/9752 saydı Kararı ile alman 2 aded 1 250 liralık mütercim kadro 
suna bu yıl da ihtiyaç duyulacağından 1969 yılı için alınacak kadro karşılığı ol ırak teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve iller teşkilâtında tesbit edilen çocuk zammına müstehak 410 aded çocuk için 4598 sayılı Kanun gereğince ayda verile
cek 10 liradan yıllık tutarı 410 X 10 X 12 = 49 200 lira tutmaktadır. Yıl içinde olacak doğumlar ve Bakanlığa yeniden dntisa-
bedeceklerin çocuk zamları da nazarı dikkate alınarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Çocuğu dünyaya gelecek memurlara 5504 sayılı Kanun gereğince verilmesi ıgereken 2O0 lira doğum yardımları karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Eşi ölen memurlara ve ölen memurun eşine 4598 sayılı Kanun gereğince 1 ve 2 maaş nisbetinde verilecek ölüm yardımı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince hazırlanan 6/1214 sayılı tedavi masrafları hakkın
daki yönetmelik (gereğince tahakkuk edecek tedavi masrafları ile cenaze giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince rakımı 1 500 ve daha yukarı yerlerde istihdam edilen memurlara verilecek yakacak ızammı bedeli 
olarak 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. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret tutarları toplamının % 6,5 hesabı ile teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve prim karşılıkları : 
1968 yıh (E) cetveli kadromuzda mevcut iki aded 1 250 liralık mütercim için 506 sayılı Kanun ıgereğince Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ödenmesi gereken kes nek ve prim karşılıkları olarak teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Maden Dairesi memurlarının 6309 sayılı Maden Kanunu ile mevzuatı ve buna müteferri 
karar ve hükümlere ait evrak dosya ve sicillerinin derlenmesi ve tasnifi işinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Devlet yabancı dil imtihanına girip kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
Teşkilât Kanunu ile kadromuzda mevcut bir Müsteşara 5027 sajnlı Kanun gereğince ayda verilecek 175 lira, 7237 sayılı Kanunla 
350 liraya çıkarılmış olduğundan 350 X 12 = 4 200 lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
ISanayi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına yeniden tâyin edilecekler ile çok zaruri ahvalde nakilleri yapılacak perso. 
nelin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkları personelinin sene içinde geçici görev ile gönderileceklerin; Küçük Sanatlar Ka
nununun yürürlüğe girmesi ile geniş bir teşkilâtlandırma faaliyetine girilmiş olması sebebiyle yapılacak vazife yolluklar! ve Sa
nayi Dairesi Reisliğince Standart kontrollarmın yapılması ve hizmetlerin mahallinde tetkik ve diğer çalışma mevzuatının ica-
bettirdiği işleri .görmek üzere görevlendirileceklerin yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı Uzmanlarla Yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Bakanlıkça lüzum görülerek .getirilecek yabancı uzman ve• yardımcılarının yurt içinde yapacakları vazife yollukları karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 
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12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müfettişlerinin yapacakla rı teftişlerden dolayı tahakkuk edecek yevmiye ve 
yol masrafları karşılığı olarak : 

Unvanı Adedi Yevmiyesi ö ü n adedi Tutarı 

Teftiş Heyeti Eeisi 
Baş Müfettiş 
1 nci smıf Müfettiş 
Müfettiş 

1 
1 
o O 

1'5 

50 
50 
50 
45 

Müfettişlerin yıl içinde yapacak lan seyahat masraflan karşılığı olarak bir müfet
tişe 1 600 liradan 20 müfettiş için 

1705 sayıh Kanuna göre norm ve standardlann tatbikini kontrol ve murakabesi
ni yapmak üzere fabrika, imalâthane ve saüş yerlerine ve bunların bulundukları 
mahalle vazife ile .gönderilecek sanayi ve küçük sanatlar müfettişlerinin tahak
kuk edecek yol masrafları ve yevmiyeleri (kadılığı ıolarak 

260 
320 
320 
320 

t-
32 000 

13 
16 

000 
000 

48 000 
216 

293 

000 

000 

325 000 

40 000 

365 000 lira teklif edilmiştir. 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 

îl ve ilçe merkezlerinde Bakanlığımızca ve Köy İşleri Bakanlığınca açılmakta olan kursların kontrolları ile küçük sanat koope
ratiflerinin teknik ve idari kont rollarmın yapılması için görevlendirilecek konsolların yollukları karşılığı olarak teklif edilmiş
tir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenimlere iştirak edeceklerin yolluklarını karşılamak amaciyle ve maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Hizmet dçi eğitim için açılacak kurslara iştirak edecek personelin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak 10 000 lira fazlası ile 
teklif edilmiştir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
Sağlık raporları gereğince bulundukları mahalde tedavisi mümkün olmıyan hasta personelin diğer illerde ve kaplıca tedavisi için 
gönderileceklerin yollukları kara l ığ ı olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının Bakanlıkları ile ilgili Müşterek Pazar, OATT ve OECD ile ekionomik ve sı
nai kalkınma konseyinin 1969 yılında yapacakları toplantılara iştirak edeceklerin yolluk ve zaruri masrafları karşılığı olarak tek
lif edilmiştir 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu yıl İnlgi ve gömülerini artırmak üzere dış ülkelere Müfettiş gönderilmiyeeeğindeu maddenin muhafazası için bir lira teklif 
edilmiştir 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanuna göre bilgi, ffö.#i ve ihtisasını artırmak üzere A9G9 malî yılında dış ü l k ' k r e personel gönderilemiyeceğinden 
maddenin muhafazası için bir Ura, teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Dünya Enerji Konferansı Teşkilâtı ile İm teşkilâtın her yıl düzenlediği kısmi ve ırmumi kv..sey toplantıları ile uluslararası an
laşmalar gereğince katılmak zorunda olduğumuz kongre ve konferanslar ile löfi9 ydında gelişecek kongre ve konferanslara Bakan
lığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarından iştirak edeceklerin yolluk ve .zaruri masrafları karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

YÖNETIM GIDERLERI BÖLÜMÜ 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Merkez ve İller teşkilâtında ve kuruluş halinde bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının .günden .güne ge
lişmekte ve yeni ünitelerin ihdası suretiyle hizmet yönünden ihtiyaçları daha da artmış bulunmaktadır. Tatbik yılında alman öde
nekle ihtiyaçlar karşılanmadığı için bu yıl 200 000 lira teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Merkez ve iller Teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının gerekli basılı kâğıt ve defterlerini temin et. 
mek ve Smai Mülkiyet Müdürlüğünce çıkardan Smai Mülkiyct Gazetesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklarla ilgili gelişmeleri tesbit 
ederek duyurmak amaciyle çıkarılmasına karar verilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar dergisinin çıkarılmasını sağlamak ,gayesi ile tek-
lif edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile kurulmakta olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının döşeme ve demirbaşları İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden kısmen ödünç olarak temin edilmiştir. Mevcutlar ihtiyaçları sağlamadığı gibi ödünç olarak alman-

13.110 

13.120 

13.130 
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larm da peyder pey iadesi gerekmekte olduğundan noksanlaşacak malzemelerin ikmali ile tamiri mümkün olanların tamirlerini yap
mak ve bu hizmete girecek 3 il irtibat memurluklarının ihtiyaçlarını temin etmek ve dairelerin en lüzumlu büro malzemeleri ile 
hizmetin ve çalışmanın gerektirdiği araç ve gereçlerin karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının bakanlıkları ile ilgili bilûmum yayınların ve teknik ve teknolojik geliş-
meleri yakından izliyebilmek üzere çeşitli dillerde yayınlanan önemli ve teknik kitapları getirmek ve aktüel dergi ve günlük ga
zetelerin abonman bedellerini ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar dergisinin giderlerini k a r ı y a b i l m e k maksadiyle teklif edilmiştir 

13.150 Yakacak atanları ve giderleri ; 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı binalarının ısıtılması için yıllık kömür ve mazot ih
tiyacı olarak teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Bakanlığımız kadrosunda mevcut müstahdemlere senede bir defa verilecek elbise ve ayakkabı ile üc yılda bir defa verilmesi gereken 
ve müstahdemlerin miadun dohlurmuş palto ihtiyadan ile şoför, hekçi, kaloriferci ve dağıtıcılar için alınacak miflonlu ceket ile 
dağıtıcılar için yağmurluk ve gece bekçisine alınacak gocuk bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir/ 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Maden Dairesinin yeni açılmak maden sahalarına ait 1/25 000 ölçekli paftaları ile Savunma Sekreterliğinin lüzum göstereceği sair 
ölçekli haritaların alımlar. ile bn arada eskimiş olan paftaların be r t t i r i lme işlerini temin etmek ve genel yönetimle ilgili alımlara 
dair maddelerden satınainuuı.ıvnn iht ivalar ın temini için teklif edilniştir. 

13.210 Su giderleri : 
Sa.mvi liakanlı». dc ''>.,.-/i v Tabiî Kaynaklar B a k a n ı n i n müştereken sarf edecekleri şehir ve içme suyu bedellerini karşılamak 
üzere\eklif edilnişim. 

13.220 Temidik giderleri ': 
Bakanlığım-, merkez ve iller t e şk i l i , ile tmerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yıllık normal temizlik hizmetleri için lüzumlu 
malzemeleri temin etmek için teklif edilmiştir. ' 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
B a k a n ı m ı z merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî Kanyaklar Hakanlığımn elektrik istihlâki ile sair elektrik malzemesi alım 
ve giderlerinin temini maksadiyle tatbik y.lında zuhur edecek ihtiyaçlarm temini amaciyle teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık bahçelerini tertip ve tanzim etmek maksadiyle ihtiyaç bulunan malzeme bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bu yıl aramalara açılacak maden sahalarına ait ilânların mahallî ve Resmî Gazetelerde yapılmasını sağlamak ve yönetimle ilgili gi-
derle, maddelerinden karşılanmıyan genel yönetimle ilgili giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının haberleşmesini sağlamak ve Maden Dairesi Eeisliği ile Sınai Mülkiyet Mü
dürlüğüne ait resmî tebliğlerin taahhütlü olarak gönderilmesi icabcden diğer tebliğlerin de genisliyen hizmet karşısında her gün 
artmakta olduğu görülmüş ve 1968 bütçesi ile alman ödenek tatbik yılında kâfi gelmiyeceği anlaşhdığmdan bu yıl 150 000 lira 
teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile kuruluş halindeki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı telefonlarının abone bedelleri 
ile fazla konuşma ücretleri ve kuruluşlar adına kayıtlı telefonların Bakanlık adına geçirilmesi sebebiyle artan telefon adedine muvazi 
olarak abone ve fazla konuşma ücretlerdeki artış ve telefonla ilgili sair ihtiyaç, malzemesini sağlamak maskadiyle 1968 yılı bütçesi 
ile alman ödenek tatbik yılmdaki sarfiyatlar göz önünde tutularak bu yıl için 70 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
İller (teşkilatındaki irtibat memurluklarümızın Hükümet konaklarından ayrılarak kira ile bina tutmak zorunda kalanların -nakliye ve 
bakanlıkların zdhur edecek nakliye masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Sanayi ile Enerji ve Tabiî Konakla r Bakanlığının .maikaım arabalarının bir yıllık akaryakıt ve onarım giderleri karşılığı durak ge
çen yılın aynı teklif 'edilmiştir: 

13.520 Hizmet taştıları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlığımızım biri İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğü emrinde kullanılan Chevrolet marka -otomobil ile Müsteşarlık Makamının kul
landığı makam arabul ve hizmet işlerinde kullanılan dört «natoa ile birlikte «itı araba mevcuttur. Bu arabaların bir yıllık işletme ve 
onarım masrafları karşılığı olarak teklif-editoiştir. 

13.610 Kira bedeli: 
Bakanlığnmız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanlığının işgalleri altında bulunan ve mukaveleye bağlı bi
naların kira bedelleri ile 1969 vdında İ t a b u l ^ a lâboratuvar binası için kiralanacak binanın kira bedelleri karşılığ! olarak teklif edil
miştir. 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ r 

14.110 Hükümet konakları dısmda oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Bafcanhk teşkilâtımızın 'Hükümet konakları dışında oturan dairelerin yangından korunma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Güvenlik giderleri için 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 'gerektirdiği giderler karşılığı olarak açılan bu raddenin moıfefazas; 
için bir lira teklif edilmâ§tir. 
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14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Sivil avunma ve güvenlik hizmetleri için 7126 sayılı Kanun gereğince çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
karşılığı durak açılmış 'bulunan maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Hizmet içi eğitim ve insangücü eğitim konusunda Bakanlıkça açılacak kurs ve seminerlerin giderleri ile kalkmma plânının Çalışma, 
Millî Eğitim ve Bakanlığımıza verdiği görevlerin ifası için •açılacak kurs ve seminerlerin g e ç t i r d i ğ i giderler ile Bakanlık -dışında açı-
lacak kurs ve ^seminerlere iştirak edeceklerin icaibettireceği masraflar karşılığı olarak teklif .edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Yüksek dkuilarda Bakanlığımız adına okutulmakta olan öğrenci adedi bu yıl 25 -kişi olarak tesbit edilmiştir. B'eher öğrenciye ayda 350 
lira burs ile öğretim, imtihan ve diploma harçları, ilâç ve tedavi giderleri olarak da beher öğrenciye ayda 50 lira hesabiyle : 

Öğrenci adedi Aylık burs Hare ve ilâç Tutarı Yıllığı 

25 350 8 750 105 000 
25 50 1 250 15 000 

120 000 lira teklif edilmiştir. 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 

4489 saydı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere bu yıl dış ülkelere personel gönderilmiveceğinden maddenin mu
hafazası için 'bir lira teklif edilmiştir. 

16.210 Tahlil lâboratuvar giderleri : 
Mevcut ve yapılacak standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerde mütaallik tip numuneler yapılması ve bunların 
gönderilmesi Sınai ve Norm Standart nizamnameleri mucibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak nu
munelerin ambalaj, yollama ve tahlil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri: 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının temsile İlgili izaz ve ikramın gerektirdiği giderleri karşılamak feere teklif 
•ödikniştir. 

16.810 Bina onarımı: 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı ile Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının işgallerinde buluau binaların küçük onarımları 
ile boya ve ibadana gibi sair lüzumlu masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Maden Dairesinin arazide kullandMarı teodolit aletlerinin onarım giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1969 yılı iş programında memleketimizin ekonomik gelişmesinde önemli yeri olan yeraltı 
zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve bir çok endüstri dallarının hammadde ihtiyaçlarının temini ile yurt içinde tüketimi ve yurt 
dışında satışı mümkün maden endüstriyel hammadde ve enerji kaynalklarmm buluUuıası rezerv ve kalitelerinin tespiti hedef tutul
maktadır. Enstitü İkinci Beş. Yıllık Plân devresinde çeşitli maden, endüstriyel hammadde Ve enerji kaynaklarının etüt ve aramala
rını kapsıyan proje çalışmalarına devam etmektedir.1969 yılında bilhassa hasta demir, bakır, kurşun, çinko, kömür, petrol ve 
tabii gaz olmak üzere çeşitli maden ve endüstriyel hammadde zuhurlarının ucivkia ve karadan etüt rezervlerinin tespiti aması ile 
sondajlı aramalar y a p m a k t ı r . Bu çalışmalar için 2804 sayılı Kanun g e r e ğ i m im müesseseye yardım olarak ve 1969 yatırım 
programına nvgun .olarak teklif edilmiştir 

21.320 Küçük Sanayi Geliştirme Mrk. Projesine yardım : 
Küçük Sanayi Geliştir.»* Merkezi projesinin gerçek!eştirilmesi için satmalmaealk makina ve teçhizat bedelleri karşılığı .olarak 1969 
y ı l l a t ı n ı m programına uygun olarak teklif edilmiştir; 

21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresine yardım : 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi memleketimizin gün geçtikçe .artan elektrik enerjufi istihlakinin zamanında karşı] anmasmm temini mak-
sadiyle plânlama etütleri, enerji pazarları etütleri,istikşaf isleri, işletmelerin r a ^ o n e l çalışmaları ile ilgili etüt ve teknik yardım
lar ile genel proje çalışmadarı yapmaktadır. Bu çalışmalarm^gerektirdiği gider karşılığı olarak ve 1969 yatırım programımı uygun 
olarak 2819 sayılı Kanun gereğince yardım olarak teklif edilmiştir. 

21.420 Köy ekktriMendirilmesi için Etibanka yardım : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plfmının 1969 yılı programına dâhil köylerin elektriklendirilmesi için yapılacak giderler karşılığı ola
rak teklif -edilmiştir. 
MAKtVA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALİMLARİ VE BÜYÜK ONARİMLARİ BÖLÜMÜ : 

23.320 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması : 
Memleketimizin tarıma elverişsiz bölgelerindeki halka geçim vasıtası sağlamak, tarıma az elverişli bölgeler balkı ile tarım hari
cinde hoş zamana sahibolanlarm •<la âtıl iş günlerini değeılendirmek gayeslvle kasaba ve şehirlerde Bakan l ığ ımca ; köylerde 
Köy İşleri Bakanlığınca açılacak kurslarda halıcılık,' tiftik, battaniye, dokumacı hk ve ağaç işlemeciliği ile iplik bükme ve boyama 
konularında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bu hizmetler için Bakanlığımızca açılacak kursların giderleri ile tezgâh alımları 
için 2 000 000 ve Köy İşleri Bakanlığınca açılacak kursların giderleri ile tezgâh alımları için de 4 000 000 lira ki cem'an 
6 000 000 lira teklif edilmiştir. 



- 8 2 9 -

Bölüm Madde 

23.612 Taşıt alımları : 
Sanayi Bakanağı Müsteşarlık Makamının a r a W kullamlamıyacak ve tamir kabul etmiyecek durumda olması bakımından bu yıl 
alınacak araba bedeli kadılığı o larak teklif edilmiştir. 

Sermaye teşkili v© transfer harcamaları 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
6894 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Sınai Mülkiyetin himayesinc mahsus Paris Anlaşmasının 13/7. maddesi ve 6563 sayılı 
Kanunla katılmış okluğumuz Lahaye Milletlerarası Beratlar Enstitüsüne Anlaşmanın 9. maddesi gereğince ödenecek aidatlar kar
şılığı olarak teklif edilmiştir. 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ : 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Derneğine : 
Bakanlığımız ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarının Merkez fiilî kadrosu 500 dür. Memur ve hizmetlinin öğle yemekleri
ne yardım amacı ile Merkez fiilî p e ç e l i n i n % 60 hesabı ile ve beher ,gün için 125 kuruştan 230 gün olarak teklif edilmiştir 
500 X 60 X 1,25 X 230 . . . , • 

- 86 250 lira 
100 

35.750 Türk Sevik ve İdare Geliştirme Merkezine yardım : 
Hükümetimizce Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Birleşmiş Milletlere teklif edilen Türk Sevk ve İdare Merkezi özel fon projesi için iş
letme masrafı karşılığı olarak Hükümetimizce taahhüdedilen 112 200 Dolar karşılığı 1 009 800 Türk lirasının ilk taksidini teşkil 
eden 31i 600 Dolar karşılığı 284 400 lira 1968 yılı bütçesinde derpiş edilmiş olup yürütülmesi Hükümetimizce taahhüt ve garanti 
edilmiş bulunan Türk Sevk ve idare Merkeziimi işletme masrafları karşılığı olarak 1969 yılı taksitli olan 20 150 dolar taşılı*. 
181 350 lira teklif edilmiştir. 

35.770 Küçük Sanayi Geliştirme Merkezine yardım : 
Küeük sanayicilerin çeşitli problemlerini çözümlemek ve 'organizasyonunu y e r l i m e safhasında baslıyarak mamullerinin pazarlan-
ması sahasına kadar sağlamak, kolaylık -atölyeleri, lâboratuvarlar açmak, küçük sanayicilerin geliştirilerek m ^ m l ^ t . ı _ , w ^ . 
deki yerini almasını sağlamak gayesiyle merkezî bir kuruluşun teşekkül ettirilmesi Devlet Plânlama*Teşkilâtınca öngörülmüş olma
sından bahis konusu merkezin kuruluşu ile 'birlikte Birleşmiş Milletler Özel ya«hm tamdan merkezin kuruluş ve geliştirilmesine 
yardımcı olmak üzere getirtilecek yabancı uzman, atölye ve llâboratuvar malzemesi, eğitim malzemesi ve -yurt dışı personel yetiş
tirme kursları 'gibi önemli hizmetlerin sağlanması için teklif edilmiştir. 
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35.790 Dünya Enerji Konferansı Türk Millî Komitesine yardım : 
Memleketimizin enerji kayn-aklarımn durumu ve artan enerji ihtiyacının (karşılanması konusunda ilgililerin görüşlerini toplamak 
ve meydana çıkaöak yeni fikirler üzerinde geniş bir tartışma çınlak ve istikbale matuf çalışmalara ışık tutacak görüşleri tesbit 
etmek üzere tertiplenecek kongrenin yapacağı masraflara yardımcı olmak maksadiyle teklif edilmiştir. 
BORÇ ÖDEMELERI BÖLÜMÜ: 

36.300 Geçen yıllar 'borçlan : 
Geçen yıllarda muhtelif sebepler dolayısiyle ödenemiyen istihkakların ödenmesi için teklif edilmiştir. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 ÖDENEKLER : 
11.440 Bakan ödeneği: 

23 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince ödenek ihtiyaç olduğundan geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ (AYLIKLAR : 
12.110 Oenel idare aylıkları : 

109 650 Merkez teşkilâtı 
İller teşkilâtı 

124 
34 + 29 450 

1. 2 ve 3 üst derece alanlar 

% 35 zam 

+ 
139 100 
7 900 

147 
51 

000 
450 

198 450 X 12 = 2 381 400 
4951 sayılı Kanunun 1 nci ve 1029 sayılı Kanunun 48 nci maddeleri gereğince 14 aded mütercim kadrosunun Başbakanlığa bağ
lanmış buna karşı hizmetlerin yrütülebilmesi için (L) cetvelindeki 2 aded 950 ve 3 aded 800 lira aylıklı mütercim kadroları ile 950 
liralık 1 aded Merkezde Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü ve 1 aded 800 lira -aylıklı 3 noü sınıf Müfettiş kadrolarının çıkarıl
masına zaruret hâsıl olduğundan ödenek geçen yıla nazaran fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.112 Yurt dışı kuruluşları aylıkları : 
4951 sayılı Kanunun 1 nci ve 1029 sayılı Kanunun 48 nci maddesi gereğince Basın Ataşelerinin Başbakanlığa bağlanması dola-
yısiyle ödenek geçen yıla nazaran noksan teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler için maddenin muhafazası amaciyle teklif edilmiştir. 
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ÜCRETLER: 
•Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti ; 
Kadrosu Bir yühğı 

Merkez Teşkilâtı 262 164 100 
İller Teşkilatı 213 + 117 400 

281 500 
% 35 zam 

Î J 8 1 <JUW 

+ 98 525 

380 025 X 12 = 4 560 300 
4951 sav.lı Kanunun 1 nci ve 1021) sayıh Kaininim 48 nci maddeleri gereğince, Başbakanhk ile bakanlığımız arasında vapdan proto
kol ile Başbakanlığa bağlanan Basın - Yavm (lenel Müdürlüğü ile bazı kadro!arıMda, müşteerk hizmetler için Başbakanlığa devrc-
dibrıis bulummaktadır. Bu sebeple merkez ve iller teşkUatunızda yeni kadrolar aln.ak zarureti hâsıl oklusundan ödenek -buna göre 
teklif'edilmiştir. 

12.213 Yurt dışı kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
1969 yılmda mevcut Turizm ve Tanıtma Büro müdürlüklerine ilâveten Münih, Kii'/'h, Unfrlad v, Kuveyt Turizm ve Tanıtma Bü
ro müdürlükleri açılması kararlaşlmimış bulunduğundan ödenek buna, göre teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bakanlığımızın uygulamakta olduğu fiziksel plânlama çalışmalarında istihdam edilmek üzere 2 ücretli yabancı uzman tutulması 
düşünülerek teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Turizm sektöründe yaptığı işler doiayısiylo sektörler arasında tanı bir entellektüel ve uzman 
kadrosuna sahibolması gereken bir teşekküldür, Esasen 265 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 27 nci maddesi de bu ihtiyacın gide
rilmesi için turizm etüt ve plânlaması, turizm eğitimi ve tıbbî tur/im saİ.alarmda yerli ve yabaneı uzman çalıştırılmasını âmir 
bulunmaktadır. Bu itibarla Bakanlığımızda 2 aded otelcilik uzmanı; etüt ve plânlama için istatistik uzmanı/plâncı uzman, eko
nomik işletme uzmanı termal tesisleri uzmanı olmak üzere 7 uzmaınn çalıştırılması düşünülmektedir. 

http://sav.l�
http://aln.ak
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12.270 Teknik personel ücretleri 
Bakanlığımız turizm sahasında etüt ve plân işlerini Turizm Genel Müdürlüğünün çalıştırdığı yevmiyeli teknik personel tarafından 
yürütüldüğü mevcut kadro kifayetsiz olduğu için 1969 yılında teknik elemanların alınabilmesi için yeni kadrolara ihtiyaç zaru
reti hâsıl olmaktadır. 

Kadro 
derecesi 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 

Mevcut 

1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

-

1969 yılı 
ilâve kadro 

— 
4 

18 
-

o O 

12 
o o 

1 

Toplam 

1 
7 

23 
6 

10 
20 
12 

1 

39 41 80 
SOSYAL YARDIMLAR 

12.310 Çocuk zammı: 
Ödenek, ihtiyaca göre teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: 
Ödenek, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı:' 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla nazaran noksan teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
1968 malî yılı sarfiyatı nazarı itibara alınarak 1969 malî yılı bütçesi 1968 yılma nazaran fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Doğu bölgesi turizm bürolarında çalışan memurlara verilecek yakacak zammını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Mevcut memur ve hizmetli personelin emekli keseneği karşılığını karşılamak üzere kadro esasına göre hesaplanarak ödenek teklif 
edilmiştir. 
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12.411 Merkez teşkilâtı fazla çalışma ücreti : 
Bakanlığımızın merkez teşkilâtı memurlarının, gittikçe gelişen turizm çalışmalarının artması ve turizme verilen önem dolayısiyle 
mesai dışı ve resmî tatil günlerinde çalışma ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.412 tiler teşkilâtı fazla çalışma : 
İller teşkilâtında çalışan personelin enformasyon hizmetlerini tam mâmudylo ifa edebilmesi için mesai dışı ve resmî tatil günlerinde 
çalışmaları gerekmektedir. Bu itibarla personelin fazla çalışma ücretini" karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

12.440 Ders ücreti 
Maddenin muhafasazı için teklif edilmiştir. 
TAZMİNATLAR 

12.550 Danışma Kurulu üyelerine ödenecek tazminat : 
Maddenin muhafasazı için teklif edilmiştir. 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak geçen yılın noksaniyle teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği: 
Ayda 350 lira hesabiyle 350 X 12 = 4 200, lira olarak teklif cdilmistiı. 
YOLLUKLAR , 
7 - Yurt içi yolluldarı 
Yönetim yollukları : 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla noksan olarak teklif edilmişti). 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla noksan olarak teklif edilmiştir 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Fiziksel plânlama çalışmaları için teknik yardımdan yabancı uzman sağlanacağı gerekçesiyle 3 yabancı uzmanın 180 gün seyahat 
edeceği hesabiyle ödenek teklif edilmiştir. 

12.815 ıSözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
12.260 ncı maddesiyle teklif edilen 7 uzmanın geçici görev yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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DENETİM YOLLUKLARr 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Bakanlığımız müfettişlerinin yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere ödenek teklif edilmiştir. 
12.828 Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu : 

Mevcut uzman denetçiler 6086 ve 265 sayılı kanunların âmir hükümlerindeki vazifeler ifa olunamadığı için kadroya 5 denetçi 
daha ilâvesi uygun görülmüş olmakta aynı zamanda Danıştay karariyle denetçi yevmiyelerinin artırılması hükme bağlanmış ol
duğundan ödenek buna göre hesaplanarak teklif edilmiştir. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek teklif edilmiştir. 
12.834 Kurs yolluğu : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek teklif edilmiştir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla nazaran noksan olarak teklif edilmiştir. 
11 - Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli gö"ev yolluğu : 
Yurt dışı turizm bürolarındaki personelin yurt dışı 'görev süresini doldurmuş olanlarının merkeze .alınmaları için sürekli görev 
yolluklarım karşılamak için ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurtdışı geçici görev yol luğu : 
Yurt dışı teşkilâtımıza atamalar 265 sayılı Kanunun 20 nci ve geçici 4 ncü maddeleri gereğince yapılır ve yurt dışında kalma sü
releri de kanunun 22 nci maddesinde belirtilmiştir. Bu duruma göre yurt dışında bulunan personel yurt dışında kalma sü
relerimi 1969 yılında tamamlamakta olduklarından merkeze çekilmesi ve yerlerine de geçici görevle personel gönderilmesi ge
rekmekte olduğundan ödenek buna göre hesaplanarak teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici gö .-ev yolluğu : 
12 aded yurt dışı teşkilâtı Turizm ve Tanıtma Büro müdürlük!erine ilâveten 1969 yılında Zürih, Bağdat ve Kuveyt Turizm Bü
roları hizmete gireceğinden 15 büronun geçici görev yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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12.857 Yönetim yurt daşı sürekli görev yolluğu : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek teklif edilmiştir. 
Denetim yollukları: 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlık müfettişlerinin 1969 yılında yurt dışı turizm büro müdürlüklerini teftiş ve kontrol edeceklerinden ödenek buna göre he
saplanarak teklif edfcişt ir . 
Öğretim yollukları : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Bakanlığıma personelinin turizm ve tanıtma alanında görgü, bilgi ve meslekî eğitim ve stajda bulunmalarını temin için ya
bancı memleketlerden Bakanlığımıza tahsis edilen burslardan âzami derecede faydalanmak için ödenek buna göre teklif edil
miştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1969 yılında Bakanlığımızla ilgili yurt dışında yapılacak kongre ve konferanslara memleketimizi temsilen Bakanlığımızdan ka
tılaöak olanların yolluklarını karşılamak üzere ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLEBİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve gMerleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranda teklif edilmiştir. 

13.120 Baah kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Memleketimizde yazarlarımız t a m ı n d a n yazılan kitaplardan memleketimizi tanıtıcı nitelikte olanlarından satmalmak suretiy
le memleketimizi tanıtmak aynı zamanda yazarlarımızı tanıtıcı eserler yazmaya teşvik etmek amaciyle ödenek geçen yıEa oranla 
teklif ediimiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oramla teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri- : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yüa oramla teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri: 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranda teklif edilmiştir. 
13.220 TemMik giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yüa oramla teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oramla teklif edilm%tir. 
13.240 Bahçe giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oramla teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek gecen yıla oranla teklif edilmiştir. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Ankara,, Merkez, İzmir ve İstanbul Bölge müdürlüklerinde 3 aded teleks kurulmuş olup telefon giderlerinden âzami tasarruf sağ
lanması içinımuntazaman çalıştı nlınakta olduğundan ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oramla teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yüa oramla teklif edilmiştir. 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Bakanlık taşıtı, işletme ve onarma giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek gecen yıla oramla teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma giderleri : ; 
Bakanlığımızın mevcut makam arabası müsteşarlık ve genel müdürlükler arabaları olmak üzere 12 vasıtadan ibarettir. Bu araç
ların eski model olması dolayısiyle onarım ve işletme giderlerini karşılamak amaciyle ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiş
tir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Merkezde Bakanlık teşkilâtı binası, Ankara Bölge Müdürlüğü binası ve yurt içi turizm ve tanıtma büro müdürlükleri tamamen 
ıkira ile tutulmuş binalarda hizmet gördüklerinden kira bedellerinin karşılanması için ödenek teklif edilmiştir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Sarfiyatın seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oramla teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü madiesinin gerektirdiği giderler : 
Sarfiyatın seyri nazara almara ; ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Sarfiyatın seyri nazara almara1 . ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen turizm sektörünün vasıflı personel ihtiyacıma karşılanması için yetiştirilecek 
personele Dilson, Büyük Tarabya ve Büyük Efes Otelinde ayrıca Ankara ve Antalya'da açılacak kurslarda eğitilecek kursiyer
lerin turizm sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmesi ve bunlarla ilgili ders kitaplarının ve araçlarının satmalmma-
sı için ödenek teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Bakanlığımız, yüksek okul ve fakültelerde okuyan 20 öğrenciye burs vermektedir. Bu itibarla bu öğrencilerin burs ücretleri 
kayıt ücreti ve imtihan harçlarını ayrıca Özel Otelcilik Okulu öğrencilerine burs verileceğinden ödenek buna göre teklif edilmiş
tir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bakanlığımız personelinin turizm konusunda ileri memleketlerde olduğu gibi staj ve öğrenim görmeleri gayesiyle ödenek tek
lif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 

15.871 Büro giderleri : 
Yurt dışında halen mevcut büro giderleri ve ayrıca 1969 yılında açılacak Zürih, Bağdat ye Kuveyt Turizm bürolarının kuru
luşlarında açılacak kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş, su, temizlik ve aydınlatma giderlerim karşılamak üzere öde
nek talebedilmiştir. 

15.872 Ulaştırma giderleri : 
Yurt dışı 12 turizm ve tanıtma büromuza ilâveten 1969 yılında açılması kararlaştırılan Zürih, Bağdat ve Kuveyt Turizm ve Ta
nıtma büroarmm telefon, posta, telgraf ve taşıma masraflarım karşılamak üzere ödenek teklif edilmiştir. 
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15.874 Kira bedeli : 
Yurt dışı bürolarının 1969 yılında faaliyet gösterecek binaların kiralarını k a n l a m a k üzere ödenek teklif edilmiştir. 

15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
15 yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürlüğümüzün 1969 yılında memleketimizi tanıtmak amaciyle daha geniş bir kampanya 
açılacağı göz önünde bulundurularak ödenek teklifi buna göre yapılmıştır. 

15.879 Diğer alım ve giderleri 
Yurt dışı bürolarımızda çalışan hizmetlilerin mahallî teamüllere göre ödenmesi gerekli sosyal sigorta ücretlerinin Bakanlığımız
ca ödenmesi icabeden kısımları ile maddenin icabettirdiği giderleri karşılamak üzere ödenek tekiri edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri : 
Turizm propagandasının memleketimizdeki turistik tesislerin, turizm hareketlerinin genişlemesine muvazi olarak yürütülmesi lü
zumu 1969 yılında geniş bir yayın kampanyasına gidecektir. Yaırt içi bürolarımızdan alman raporlar tanıtıcı yayınların gün geç
tikçe .artırılmasını öngörmektedir. Bu durum karşısında yapılması tasarlanan folklor gösterileri ile sergi eşyası ve hediyelik 
eşyaların alınması zarureti hâsıl olmaktadır. Yurdumuzun tarihî ve turistik yerlerini yabancılara tanıtmak için yabancı ya
yın trajlarmm artırılması yolu a •-ailecekttr. Avnea France - Opera Filim Şirketine 4 dokûmanıter filim yaptırılacaktır Bu 
filimler rejisör François Reinhenbach başkanlığında 7 kişilik bir ekiple Nisan 1969 ayında memleketimizde' çekimine başlana
caktır, her filmin uzunluğu 2 500 - 3 000 metre arasında olacak ve 25 dakikalık olacaktır 1969 yılında yapılacak işler göz 
önünde bulundurularak ödenek buna göre teklif edilmiştir 

16.320 Turizm ve propaganda ve ağırlama giderleri : 
Memleketimizi yabancı memleketlere tanıtmanın bir yönü de reklâmcılıktır. Bu da ancak yabancı memleketlerde çıkan gaze
te, dergi ve broşürler vasıtasiyle bir de hazırlanmış filimlerin reklâm şirketleri aracılığı ile televizyonlarda yapılacak reklâm 
gösterileri ve memleketimizin tarihî ve turistik zenginliklerini tanıtmak amaciyle ve daha fazla turist celbetmek gayesiyle 
yabancı seyahat yazarları seyahat acentaları sahipleri ve televizyoncular memleketimize davet edilerek geniş çapta tanıtma 
faaliyetine girişilecektir. 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
Memleketimizde mevcut fuarlara Bakanlığımızda tanıtıcı yayınlar afiş, pano, broşür ve hâtıra eşya teşhir etmek suretiyle iş
tirak etmektedir. 1969 yılında fuar ve sergilere iştirak edilmesi için ödenek teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 
Memleketimizi ve zenginliklerini yabancı milletlere tanıtmak ve memleketimize turist çekmek amaciyle yurt dışı memleketlerin
de fuar ve sergilere katılmak gerekmektedir. 1969 yılında ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Odaları ile işbirliği yapılmak 
suretiyle dış sergilere iştirak edilecektir. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Memiekotimizle komşu memleketler ve Güney - Doğu memleketleri arasında kurulmasına çalışılan yakın turistik münasebet
ler ve ikili anlaşmaların icabettireceği toplantılara davet ve katılmak suretiyle yakın ilişki ve turizm işbirliği «ağlanması için 
ödenek talebedilmiştir. 
raHMSİL, A&IRLAMA VE TÖREN « D E R L E R İ : 

16.710 Temsil giderleri : 
ISarfiyatm seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
ISarfiyatm seyri nazara alınarak ödenek geçen yıla oranla teklif edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 BiTıÜT VlE PROJE GÜDERLERİ : 
TURİZM S0HPÖRÜ : 

21.610 Etüt ve proje giderleri : 
Turistik Antalya ve Cide'de yapılacak fizikî plân ve etüt çalışmaları Turizm Bankası vasıtasiyle yapılacağından ödenek tek
lif edilmiştir. 

21.640 Termalizm, etüt, plan ve analizleri giderleri : 
Termalizm çanşmalariyle ilgili her türlü giderler : 
İkinci Beş Yıllık Plân gereğince 1969 yılında turizmle ilgili yatırımı, termal etütleri ve hidro - klimatik etütleri projelerinin ya
pılması ve hazırlanması için ödenek talebedilmiştir. 

21.650 Termalim, etüt, plân ve analizleri giderleri : 
.Maddenin muhafazası için ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) Ssrmaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teshili 
31.000 KURUMLARA KATİLMA PAYLARI VE SERMAYE ^ K İ L L E R İ DöNHR «SERMAYELERE ÖDEMELER : 

31.440 265 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince döner sermayeye ödemeler : 
•Maddenin muhafazası için ödenek teklif edilmiştir. 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA BEDELİ : 
32.110 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Yurt dışında Paris Turizm ve Tanıtma Bürosunun işgalinde bulunan binanın 1969 yılında satmalmması zaruri bulunduğundan 
ötürü ödenek teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BELEDİYELERE YAPİLACAK YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 
34.470 Turistik önemi Bakanlıkça toftft edilmiş özel idare belediye ve köylere yardım : 

Halk tipi plâj tesislerinin yapılabilmesi Turizm yönünden zaruri tesisler olup 1969 yılında bu tesislerin hic olmazsa yapılmasına 
başlamak ilerisi için atılacak bir adım olacağı için ödenek teklifinde bulunulmuştur. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Uluslararası kurum ve derneklere turizm konusunda memleketimizi temsilcn Bakanlığımızın katılması için ödenek teklif edil
miştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE YARDIMLAR : 
35.666 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince verilecek ödüller : 

265 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 30 ncu maddesi uyarınca Türk Turizminin gelişmesi için fahrî olarak olumlu faaliyetler gös
tererek hizmet katkısında bulunan merçek ve tüzel kişilere bu faaliyetlerinden ötürü her yıl ödül dağıtılmakta olup bu sebeple 
her meslek erbabını Turizme teşvik' etmek yönünden faydalı olacağından ödenek teklif edilmiştir. 
•DERNEK, BİRLİK, KURUM,*KURULUŞLANDIK YE BENZERİ TEŞLKKÜLLERE YARDIMLAR : 

35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve müstahdemleri biriktirme ve yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle ye-
meğine yardım olmak üzere) : 
'Bakanlığımız merkez teşkilâtında çahşan 420 menmv, hizmetli ve yevmiyeli personelin öğle yemeklerine yardım olmak üzere öde
nek teklif edilmiştir. 

35.720 Turizm ve tanıtma dernek ve teşekküllerine yardım : 
i ler yıl Bakanlığımızdan yardım almak suretiyle mahallerinde düzenledikle.* festival ve folklor gösterileri ve enformasyon 
hizmetleriyle Turizme geniş çapta faydalı olmalarından ötürü dernek ve teşekküllere yardın, amacivle ödemek teklif edil
miştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar 'borçları : 

Bakanlığımız geçmiş senelerde bâzı bölüm ve maddelerinden ödenek kifayetsizliği veya sene sonu itibariyle imkânsızlıklar yö
nünden ödenemiyen istihkaklar borç olarak ertesi y l a devredildiğinden bu borçları karşılamak için ödenek teklif edilmiştir. 
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ÜYEAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

İmar ve İskân Bakanlığı 1969 malî yılı Bütçesi (A / l ) cari harcamaları için 40 240 238 lira (A/2) yatırım harcamaları için 186 1694 000 lira, 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 55 067 501 lira M oem'an 282 1001 239 lira teklif edilmiştir. Konulan ödeneklerin artış ve 
eksilişleri aşağıda izah edilmiştir. 

(A / l ) cari harcamalar 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince Bakana 1 000 lira üzerinden ödenmesi lâzimgelen tahsisat olup yıllık miktarı 
1 000 X 12 = 12 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
Bakanlık Kuruluş Kanunu ve eklerine göre 214 kadro vardır. Bunlardan 48 adedi (L) cetvelindadir. Fiilî 166 kadronun 1 yıllık 
maaşlan tutarı 2 029 800 lira % 35 zamlar karşılığı 709 200 lira ki ; cem'an 2 739 000 lira konulmuştur. 

12.150 819 sayılı Kanuna göre yapılacak ödemeler : 
'819 sayılı Kanuna göre Bakanlığımız memur ve müstaJhdemlerine % 10 veya % 15 avans verilebilmesi için madde açılmak üzere 
1 lira ödenek konmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
1968 yılı Bütç,e Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil kadrolarda üst dereceye terfi edecekler göz önünde tutularak geçen yıl fazla 
'bırakılan 277 640 lira tenzil edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
1967 yılında Bakanlar Kurulu Kararı gereğince istihdam edilmekte olan 1il kurs öğretmeni ile 6 memurun 1968 yılında da çalıştı
rılması zaruri olduğundan ^en yıl ödeneğinin aynen konulması icalbetmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bakanlığımız Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü bölge plânlama hizmetleri içini aded, Mesken Genel Müdürlüğü Teknik Araş
ma hizmetleri için 1 aded eeııe'bi uzmanın ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
A/10195 ve 6/1735 sayılı kararaameler gereğince çalıştırılmakta olan 506 teknik pfen*>nelin bir yıllık ücretleri tutarı olarak 
17 600 0.00 lıira ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
'Sanat sınıfına dâhil 410 aded personelin bir yıllık yevmiyeleri karşılığı olarak 5 000 000 lira ödenek konmuştur. 
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^SVO Çocuk zammı: 
Aylıklı personelin zam almaya mılüstehak çocuk adedine göre geçen yıl ödeneği 12 000 lira konmuştur. 

12.320 Doğum yardımı: 
12.330 ölüm yardımı: 

(Bu maddelere geçen ve eski vıllar harcamaları seyrine göre geçen yıl ödenekleri aynen konmuştur. 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : " 

4598 sayılı Kanım gereğince ödenmesi lâzımgelen tedavi ve cenaze masrafları karşılığı olup geçen seneye nazaran 15 000 lira fazla-
siyle 25 000 lira ödenek konmuştur. 

12.350 Yakaoak zammı : 
Rakımı yüksek mahallerde bulunan aylıklı personelin yakacak zammını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ve ücret maddelerine konulan ödeneğin % 6,5 üzerinden hesaplanarak geqen yıla nazaran 170 707 lira fazlasiyle 40-6 707 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 % 11,5 üzerinden hesaplanarak 
konulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Tertibi muhafaza için geçen yıl gibi 1 lira konulmuştur. 

12.610 Yabancı dü ikramiyesi : 
1968 yılında yabancı dil sınavına girerek muvaffak olanlara verilecek ikramiyeyi karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen ko
nulmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince Bakanlık Müsteşarına verilmesi icalbeden temsil ödeneğini karşılamak üzere gecen vıl ödeneği aynen 
konulmuştur. * * " 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlık personelinin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Tetkik ve etüt için illere gönderileceklerin yolluklarını k a r ı y a b i l m e k üzere geçmiş yıl ödeneği aynen konmuştur 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Teknik yardımdan faydalanılarak getirilecek yabancı uzmanların memleket dâhilinde yapacakları tetkik gezisi yolluklarını karşı
lamak üzere geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 
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~Mm Müfettişler geçici görev yolluğu: 
1968 teftiş ve tetkik programına geçen ve eski yıllar harcamaları seyrine göre geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 300 000 
lira ödenek teklif edilmiştir, 

12.834 Kurs yolluğu: 
Tertibi muhafaza için 1 lira ödenek konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

12.847 Teknik personel geçici görev yolluğu: 
Teknik personelin geçici görev yolluğunu karşılamak üzere personel artışı ,göz önünde tutularak gecen yıla nazaran 100 000 lira 
noksaniyle 750 000 lira ödenek teklif Edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere geç-en yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
İki müfettişin hizmet dalında araştırma yapması için yurt dışı yolluğu olara'k 75 000 lira ödenek konmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu: 
Teknik yardımlardan faydalanılarak yabancı memleketlere staja gönderilecek elemanların gidiş ve dönüş yolluklarını karşılamak 
üzere geçen yıl ödeneği aynen konuHmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi olduğumuz Avrupa Ekonomi Komisyonu plânlama inşaat komitesi yıllık toplantısını Fihuat kongresine, Akdeniz ülkeleri 
Plânlama konferansına, fotioğrametri seminerine, Offi. in 4 ncü Uluslararası kongresine, Kilem kongresinle iştirak ettirilecekle
rin yolluklarını karşılamak üzer* geçen yıl ödeneği 68 700 lira artırılmıştır. 

12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu: 
Yıl içinde celbedilecek 2 yabancı uzmanın yolluğu olarak 2Ö 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtı ile 1969 yılında kurulacak il imar müdürlüklerinin kırtasiye masraflarını (karşılamak üzere geçen yıl 
harcamaları göz önünde tutularak 100 000 lira artırılmıştır. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak ifeere gecjen yıl sarfiyatı göz önünde tutularak 25 000 lira 
artırılmıştır. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Döşeme ve demirfbaş ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı göz önünde tutularak 425 000 lira fazlasiyle 500 000 lira öde
nek teklf edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yurt dışı memleketlerden ve dâ'hilden teknik kitap, mecmua ve yerli gazetelerle abone tesisi ve baskı işlerinin icabettir diği mas
raf kadılığı olan gecen yıl ödeneği aynen tdklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının yakacak alımları ve giderleri karşılığı olarak 20ü 000 lira ödenek konmuştur 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Hizmetlilerin giyim masraflarım karşılamak üzere 80 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar Ve giderleri : 
1968 yılında yapılan masraf göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.210 Su giderleri: 
1968 yılında yapılan masraf göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği 20 000 lira artırılmıştır. 

13.220 Temizlik giderleri: 
Temizlik hizmetlerinin icaibettirdiği masrafları karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı göz önünlde tutularak aynen Ibonmustur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 1968 yılı, masraf lan ye yeni kuruluşlar da göz önüne alınarak geçjen seneye nazaran 
40 000 lira. fazlasiyle 200 000 lira ödenek konmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakardık binam ile taşra teşkilâtı binalarının baiıçe giderleri olarak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Diğer yönetim masraflarını karşılamak üzere yeni kuruluşlar da nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 

Merkez, taşra teşkilâtı ve yeni kurulacak il imar müdürlüklerinin posta ve telgraf ücretlerini karşılamak üziere geçen ve eski 
yıllar seyrine göre posta - telgraf ücretleri 40 000 lira telefon ücretleri 180 000 lira artırılmıştır. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık, taşıt ve onarma masrafı olup geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
İmar müdürlüklerinin ihdası, mevcut arabaların yıpranması dolayısiyle bakım ve onarım masraflarının artmam yeni taşıt alınması 
sebebiyle geçen seneye nazaran 42 000 lira fazlasiyle 2Ö2 000 lira ödenek konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlık ve teşkilâtı kira bedeli 2 111 840 lira taşra teşkilâtına ait binaların kirası 960 442 lira toplamı eem'an 3 072 282 lira 
ödenek .konmuştur. 
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14.000 14.110 Hükümet konutları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konutlan dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderlerini karşılamak üzere 5 000 lira ödenek koumustur 

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 giderler : 
Tertibi muhafaza bakımından 1 lira ödenek konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Mevcut imar, plân ve harita kursuna yenîden alınacak elemanların kum masrafları karşılığı olup geçen yıl .sarfiyatı göz önünde 
tutularak 40 000 lira fazlasiylc 120 000 lira ödenek konulmuştur. 

14.520 'Burs giderleri : 
Çeşitli sahalardaki hizmetlerin başarılabiknesi için iyi vasıfta eleman tedarik ve temini maksadiyle burslu 8 taleibe okutmak 
üzere geçen yü ödeneği 10 000 lira artırılmıştır. 

16.000 16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
Yapı sistemleri ve malzemelerin ^nkiş'afı ve bu hususları hakka annıtack sanavn fwv\k mak«mlivlc 10 000 lira «rtır,|.m.«t,v. 

16.710 Temsil giderleri: 
İmar ve iskân mevzuları üzerinde görüşmeler yapmak için memleketimize gelecek yalbancılara ve yabancı memleketlerdeki muza. 
kereler sırasında mahallî delegelere verilmesi icabeden ziyafetler ve diğer masrafları karşılamak üzere gecen yıl ödeneği aynen 
konulmuştur. 

21.000 21.611 Etüt ve proje giderleri : 
24 gelişme merkezinden öncelik sunanların 1/1O00 ölçekli harita alım ve yapımı ile bununla ilgili giderleri karşılamak üzere 
695 000 lira teklif edilmiştir. 

21.621 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım işlerinin gerektirdiği giderler (Harita - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesine aktarılır.) 
203 saydı Kanunla tadil edilen 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (e) fıkrası gereğince harita alım ve yapmı karşılığı olarak 
4 1O0 000 lira teklif edilmiş olup Harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine devredilecektir. 

21.622 20 . 7 . 1965 gün ve 6/4970 sayılı Bakanlar Kurulu Karan gereğince İstanbul, izmir, Ankara, nâzım plânlarının yaptırılması için 
gerekli giderler (Bu tahsisat İller Bankasına aktarılır.) : 
«akanlar Kurulunun 20 . 7 . 1935 gün ve 6/4970 sayılı Kararı gereğince İstanbul, İzmir ve Ankara nâzmı plânlarının yaptırılması 
için 1 100 000 lira teklif edilmiştir. 
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~2Vm Etüt ve proje giderleri : 
Bölge plânlama ve yapı malzemesi mevzuunda yapılmakta olan etüt ve teknik araştırmalar karşılığı olup Plânlamaca tasdikli 
projesine göre 1 305 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.712 Teknik personel ücretleri : 
Teknik personel ücretlerini karşılamak üzere Devlet Plânlamaca tasdikli projesine göre 280 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.713 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Teknik personel geçici görev yolluklarım karşılamak için Devlet Plânlamaca tasdikli projesine göre 100 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

•21.811 Etüt ve proje giderleri : 
Belediyelere teknik eleman yetiştirmek üzere açılacak kursun çeşitli giderleri ile eğitim merkezi tesisleri karşılığı olup Plânla
maca tasdikli projesine güre 850 000 lira ödenek konmuştur. 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Şehir ve kasmaların imar tatbikatına yardım edilmesi, yurdun muhtelif yerlerinde turistik önemi haiz yerlerin imarı, varsa tarihî 
eserlerin etrafının açılması civarmm düzenlenmesi için geçen yıla nazaran 500 000 lira faz]asiyle 2 000 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onanım giderleri : 
Yapı araştırma lâboratuvarları tesisi için Plânlamaca tasdikli projesine göre geçen yıla nazaran 650 0O0 lira noksaniyle 1 800 000 
lira ödenek konmuştur. 

22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince (T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak 
paralar) : 
7269 sayılı Kanun mevzuuna giren hizmetlerin ifası için 54 728 000 lira teklif edilmiş olup adı geçen kanunun 33 ncü -maddesi 
gereğince T. Emlâk Kredi Banİkasırldaki fona devredilecektir. 

22.780 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince (T. Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesabına devredilecektir.) : 
775 sayılı Gecekondu Kanununa giren hizmetlerin ifası için 117 476 000 lira teklif edilmiş olup meşkûr Kanunun 14 ncü madde
sinin (a) fıkrası gereğince T. Emlâk Kredi Bankasındaki gecekondu fonuna devredilecektir. 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Eğitim merkezlerinin tesisi için Plânlamaca tasdikli projesine göre 300 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.000 23.611 Makina, teçhizat atanları ve büyük onarımları : 
GeMsme merkezlerinin mevcut 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarının revizyon işleri için basit kıymetlendirme aleti koordinoğ-
raf Ve diğer araçların satmahnması için Plânlamaca' tasdikli projesine göre 400 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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23.711 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Yapı makemesi aras t rma lâboratuvarı teçhizat alımları ve onarımları karşılığı olup, Plânlamaca tasdikli projesine güne gecen 
yda nazaran 570 000 lira fazlasiyle 820 000 lira ödenek konulmuştur, 

23.712 Taşıt alımları: 
Plânlama, İmar ve Yapı Malzemesi Genel Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılmak üzere satmahnacak olan taşıt bedeli olarak 
490 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.811 Makiııa, teçteat ataları ve büyük onarımları : 
(Belediyelerin imar plânı uygulamalarına yardımcı olmak üzere merkezden gönderilecek olemanların kullanacakları lüzumlu 
teknik ımalkina ve alet karşılığı olarak 120 000 lira teklif edilmiştir. 

23.812 Taşıt alımları : 
Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak taşıt bedeli olarak 230 000 lira teklif 
edilmlştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satınıalma bedeli : 
Yurdun mulhtelif yerlerindeki tarihî eserlerin etrafının açılması, civarının düzenlenmesi veya turistik önemi haiz yerlerin imarı 
veya şeıhir kasabalarının imar tatbikatına yardım edilimesıi ile 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyannea muhtelif illerde arsa alımı 
ve kamulaştırma bedelleri olarak geçen yıla nazaran 37 000 000 lira fazlasiyle M 000 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası çalışmalarda memleketimiz ihtiyaçlarma tekalbül edenler üzerinde, Ifflkir teatisi ve işbirliği yapmak maksadiyle ec
nebi memleketlerde faaliyet halindeki teşekküllerde üyelikler tesisi, zaruri görülen tescblbüslerin'icalbettü.liği masraflar karşılığı 
olarak 7 500 lira konulmuştur. ' " 

35.000 35,710 İmar ve İskân Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere.) • 
•Memur ve mfetalhdemHerin öğle yerniklerine yardım için teklif edilmiş olup, mevc.H; personel adedi göz önünde tutularak 10 000 
lira artırılmıştır. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Lüzumu halinde ödenek teinin edilmek üzere tertibi muhafaza bakımından 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Madde 

W o Ü Ü Î 0 Aylıklar: 
Merkez ve iller teşkilâtında 1 040 fiilî kadro mevcuttur. Yıllık .tutarı % 35 zam dâhil 9 574 200 Liradır. 1, 2, 3 üst d ^ e ferin ola
rak 1 915 800 'lira ilâvesi ile aylıklar için 11 305 000 lira teklif edilmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığından aktarılacak ödenek için 1 lira konmak suretiyle madde a ç ı d ı r . 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Merkez ve taşra taşkilâtında (D) cetveline 'dâhil 1 173 kadro mevcuttur. Bu kadroda çalıştırılanlardan bilhassa -merkezde 300, 350 Ti. 
lık Bökçi, Hadome ve Jaloncu kadrolariyle taşrada 250, '300, 350, 450 Tl. lık Hademe, Jaloncu, Tamirci, Marangoz Ustası, Makinist, 
Şoför ve Daktilo kadrolarında çalışıp mükteseplerinden aşağı ücret almakta olmalarından dolayı türlü yollara başvurup ücretlerinin 
a r t m a l a r ı n ı tabetmektedir . 
Yine .merkez ve taşrada Teknisyen, Jeolog ve Memur kadrolarında çalışıp da kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen personelimiz de 
terfi .ettirilmeleri için mdbfcelif kanallardan müracaatta bulummaikta ve sızlanmaktadnlar. " 

Böylece : 
1. İller Toprak Komisyonlarında büyük fedakârlıklarla ve feragatle çalışan Şoför, Jaloncu, işçilerle, Merkez ve Toprak ve iskân mü
dürlüklerinde, memurluklarında çalrsan Teknisyen, Memur, Daktilo, Makinist, Şoför Yardımcısı, Dekci ve Hademe gibi hizmetlilerin 
'kadrolarının birer derece yükseltilmesi zaruri 'bulunmaktadır. 
2. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasında varılan anlaşma gereğince soydaş la r™ 1969 yılı Nisan ayında yurdu
muza gekneye başlıyaeaiktır. Gerek ilk giriş kap1Sı Edirne Karaağaç ve gerekse ikinci kademe barındırma ve kabul yeri istanbul - Zey-
tinburnu'nda .gümrük muameleleriyle emniyet taiıkikadarı devamınca iaşe ve yatıp kalkmaları Oenel Müdürlüğümüzce yapılacaktır. 
Bu hizmetlerin ifası ve noksansız bir şekilde yürütülmek ise kaliteli eleman çalıştırılmasına bağlı bıdunmaktadır. Bumu* için bütçe 
imkânları da göz önünde tutularak »asgari bir hesapla 600, 700, 800, 950 Tl. oknak üzere 10 aded yeni kadro teklifinde zaruret görül
müşe de /bütçe imkânları dolayısiyle ancak bir kısım hizmetlilerin ücretlerine birer derece zam kabul edilmiş ve yeni hizmetler dola-
v w l e ihdas edilen 3 kadro tutarı ile geçen yıl noksan verilen ödenek karşılıkları için 700 000 Tl. ilâvesi ile 7 462 000 lira teklif edil
miştir. 
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12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Toprak ve İskân Kursu öğretmenleri dâhil merkez ve illerde 27 b d r o mevcuttur, öğretmenlere 2/3 nisbetinde ücret ödenmektedir. öğ
retmen kadı lar ın ın bir miktar artınılması ve Meleze hir doktor 'kadrosu ilâvesi için .11 762 Tl. fazlasivle 181 762 lira ödenek teklif 
'edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Hükümetimizle dış memleketlcr arasında teknik iş birliği hususunda yapılan anlaşma gereğince 'bölgesel ekonomik ve zirai plânlama, 
bölgesel köy ve bünyeyi şehir plânlaması mevzularında yabancı memleketlerden memleketimize gelecek umanların ücretini karsdamak 
üzere 5 000 lira teklifi zaruri görülmüştür. 

12.270 Teknik personel ücreti : 
Göçmen kaibul merkezleri, kendi evini yapana vardim metödu ile yapılacak örnek köv inşaflarında calıştmlaoak teknik personelle de
vam etmekte olan köy envanter etüdlerinde, köy imar plânı, konut, tanımsal yapılar' önaraştımna ve ^inceleme hizmetlerinde, zirai yer
leşim etüd-plân ve proje işleriyle, plânlı dağcımda arazi «ruflarının tâyin've toprak kabiliyet baritalarnım yapılmasında çalışan 
teknik personel yevmiyeleri bu maddeden ödenmektedir. 1908 yılı Nisan ayında 10195 sayılı Kararnamede yapılan değişiklikte perso
nel. yevmiyelerine % 10 n i ş i m d e yapılan a r , nazara alınarak 500 00() Tl. fazla;! ile 7 400 0001ira teklif «1 iinmtir. 

12.271 Köy' işleri Bakanlığı teknik personel ücreti : 
Tarımsal köy kooperatiflerinin kuruluş, projelendirme, eğitin,, ve finansmanivte görevli olup, evvelce Toprak ve İskân Meri Genel Mü
dürlüğü bünyesinde :kem, 8 . 8 . 1967 t a r i h i n i kurulan Bakanlığımiz Teza t l a r ıma ve Krediler Genel Müdürlüğüne idari bakımdan 
bağlanmış bulunan Kooperatifler Dairesinin Merkez ye Taşra örgütünde çalışan 48 teknik elemanın (Ziraat Yüksek Mühendisi, Mi
mar) ücretlerinin karşılanması için 1989 yılı bütçesinin bu bölüm ve maddesine 1800 000 Tl. hk ödenek konulması zaruri görülmüş-
tür. 

12.280 işçi ücretleri : 
Genel Müdürlüğümüzün Akköprü ve Konya Oto Tamir Atelyeleriylc Akköprü'de faaliyette bulunan Doğrama Atölyesi ve inşaat Amir
liği ve merkez işyerlerinde çalışan işçilerin yevmiyeleri karsdığı olarak 2 900 000 lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.281 Köy İşleri Bakanlığı işçi ücretleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merkez ve taşra örgütünde görevlendirilen 5 işçi
nin ücretlerinin karşılanması için 1969 yılı bütçesinin hu bölüm ve maddesine 50 000 Tl. hk bir ödenek konulması zaruri görülmüş
tür. 

12.310 Çocuk zammı: 
Merkez ve iller memurlarına 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmdkte olan çocuk zammı ödeneği yıl içindeki artış da göz önüne alınarak 
geçen yılki ödeneğe 7 000 lira ilâvesiyle 255 000 lira ıtdklif edilmiştir. 
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12.320 Doğum yardımı : 
4598 - 3504 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenmekte olan doğum yardım! karşılığı olarak 17 500 lira teklif 
edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı: 
4598 sayılı 'Kanun gereğince Merkez ve iller memurlarına ödenmekte olan ölüm yardımı ödeneği karşılığı olarak 17 500 lira teklif 
edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Merkez ve il teşkilâtı memurlarının ayakta ve hastanelerde yaptırılan muayene ve tedavi masraflarını karşılamak üzere 125 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
1500 ve daiba yukarı rakımlı yerlerde vazife gören teşkilâtımız memurlarının 4178 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan yakacak 
zammı karşılığı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emeldi Eridiği Genel Müdürlüğüne ödenecek ödemeler karşılığı olarak 1 113 000 lira teklif edil
miştir. " ' 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları keSenek ve prim karşılıkları : 
Teknik personel ve w ücretlerinden ödenmesi gereken Sosyal Sigortalar Kurumla" kesenek ve prim karşılıkları olarak 1 185 000 lira 
teklif .edilmiştir. 

12.381 Köy iğleri Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Kooperatifçilik hizmetlerinde görevli bulunan Bakanlığımız Teskilâtlama ve Krediler Uene! Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin 
merkez ve taşra teşkilâtına mensup 48 teknik eleman ve 5 fecinin Sosyal Sigortalar Kurumu prim karşılığı olarak 1969 yılı bütçesinin 
bu bölüm ve maddesine 20ü 000 liralık ödenek konulması -zaruri görülmektedir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kamunun 22 nci maddesi gereğince mesai -haricinde calıstırıkcak elemanlara verilmek üzere bir lira, teklif edilmiştir. 

12.710 Köy İşleri Bakanlığı temsil ödenek : * * 
Yeni 'kurulmuş bulunan ve cari masraflardan bir kısmı bütçemiz içinde ayrı bölümlerde karşılanan Köyişleri Bakanlığının diğer ba
•kanlıklarda olduğu gibi Müsteşarlık için temsil ödeneği meveut değildir. 
Emsali balkanbklar bütçelerinde ayda 350 Tl tabiyle 1969 yılı içinde her ay M ü ^ a r a ödenmek üzere 4 200 Tl. teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
66 Toprafc Kornişonu ile İskân teşkilâtında ejalı^n etonanlarm I., İL, III neü Bölgedeki hizmet sürelerini doldurmaları dolayısiyle 
veya BâM ve ailevi ve idari h e p î e r dblayısiyle sene içerisinde yapılacak tâyinlerde özlük ve aile yolluMarmı karşılamak üzere 
150 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.812 Köy işleri Bakanlığı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız Teşkilâtlıma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dmresinin .merkez ve taşra teşkilâtına mensup 48 teknik ele
manın, köy kooperatiflerinde -araştırma, etüt, proje, pazarlama, finansman ve e ğ i k l e ilgili çalışmalar iein ihtiyaç duyulan 10 000 
Tl. lnk ödeneğin 1969 yılı 'bütçesinin bölüm ve 'maddesine konulması zaruri görülmekbedh'. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
İllerde Toprak ve İskân Müdürleri, Tanımsal Yerleşim ve Proje ve Uygulama Grup Başkanlığı, Etüt, Proje, Başmühendisliği ile Top
rak ve İakân memur luk ta ve yine illerde faaliyette bulunan 66 Toprak Komisyonu çalışmalarına mahallerinde tetkik -eden kontrolör-
lerle -merkez ve (taşra te&üâtmdairi tdknik ve idari personelin iş ve hikmetlerinin i t e m a d d i y l e ve Toprak Komisyonl-arının illeri 
haricinde toprak dağıtımı dolayısiyle yapacakları seyahatler için geçici görev yollukları karşılığı olarak 1 400 000 lira teklif edil
miştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
. Köy kalkınma ve iakân plânlama ça l t a l a r ımıza iştirak etaıek üzere zaman zammı dışardan uzman davet edilmektedir. 

Gelecek uzmanların ve yardımcılarının yolluklarını karşılamak üzere 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
12.000 12.816 Yolluk kadılığı verilen tazminat : 

Toprak Kum^'calarmda, eö ı^ i i o n u r l a r a 1968 malî yılı Bütçe Kanununun 14 n 3 l maddemde zikri ^eçen (H) c e t v e l c e gösteril
diği üzere 6245 «sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca tazminat yevmiyesi ödenmektedir. 
Kayıtlarımızla sabit bulunduğu üzere geçen 5 yıllık ortalamaya -göre her sene 207 kövde, 106 486 parselde, 4 885 432 dönüm arazi 
üzerinde kadavra! ölsbömle çalışmak suretiyle her yıl vasati 1 €01 608 dönüm Hazine" arazisi tescil ve tapuda tescilini sağlamı arazi
lerin hak sahibi çiftçi ailelerine dağıtılması ayrıca programına dâhil köylerm tüzel kişilikleri adına her sene ortalama 1 996 290 dö
nüm orta malı meıa tahsis işlemlerini yapan bu hizmetler dışında her yıl 5 200 köyün envanter etüdü Merini tamamlayan ve 1968 
yılı programı uyarmca 263 köyde 1 500 000 dönüm toprak dağıtımı yapacak olan 66 Toprak Komisyonunda 630 mamur ve 590 hk-
m-etli Sunmak tad ı r . 
1968 yılı bütçesiyle iko-rri.von elemanlarının (Hizmetliler hariç) bir miktar artmış bulunmaktadır. Bu sebeple gecen yıla nazaran 
196 000 fazlasiyle 3 400 000 lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
Te^kilM Kanunumuzda bir Teftiş Heyeti Başkanı, bir Başmüfettiş ve 10 Müfettiş bulunmaktadır. Toprak Komisyonlariylc M â n 
Teşkilâtı -elemanları hakkımda şikâyetleri mahallen -incelemek ve yıllık normal teftişleri için yapacakları seyahatler için bir vıllık yol
luk ve yevmiye karşılığı olarak 228 O0Ü lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Toprak Kornişonlarına -eleman yetiştirmek amaciyle merkezde Toprak, fekân Kursu açılmaktadır. Kurs için çağırılan teşkilât me
murlarının geliş ve dönüş yollukkriylc kursa iştirak edecek 40 öğ ,^c 'ye 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince kurs yevmiyesi öden
mektedir. Öğrencilerin kurs yevmiyelerini karşılamak üzere 102 000 lira teklif edilmiştir. 
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"12.835 Köy işleri Bakanlığı kurs yolluğu : 
Bakanlığımız Teşkilâtıma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesince yürütülmekte olan Türk - Alman Teknik iş Birli
ği Anlaşması gereğince merkezde uygulanmakta olan Lisan Kursuna iştirak edecek kooperatörlere ödenmek üzere 1969 yılı bütçesinin 
bu .hölfan ve 'maddesine 15 000 Tl. lik bir ödeneğin konulması uygun görülmektedir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Merkez ve il memurlarının tedavi merkezlerine yapacakları seyahat dolayısiyle ödenmesi zaruri bulunan volluk (karşılığı olanak 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici ^ e v yolluğu : 
Birleşmiş Milleıtler Muhacir ve Mülteciler Yerleştirme Konseyi İdare Komitesinin yapmakta olduğu toplantılara Genel Müdürlüğümü-
zü temden iştirak edecek olan temsilcilerin yol ve zaruri masrafları kadılığı olacak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

12.854 Köy isleri Bakanlığı yurt dışı geçici görev y c l l ı ı ^ : 
B a k a n l ı ğ a Teşkilâtıma ve' Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi elenianlariyle kooperatifçilik konusunda yetiştirilmek 
üzere muhtelif yabancı ülkeye gönderilecek kooperatörlerin yurt dışı geçici görevyolluğunu karşılamak üzere, 1969 yılı bütçesinin 
bu bölüm ve maddesine 30 000 TL lık bu ödeneğm komi t a s ı zaruri görülmektedir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanun gereğince-örgü ve ihtisasnn artırmak üzere yurt dışına gidecek elemanlarımızın gidiş ve dönüş yolluk karşılığı ola
rak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
12853 ncü maddede arz ve izah edildiği üzere Birleşmiş Milletler Muhacir ve Mültecileri yerleşthtme konseyi idare komitesi muhtelif 
tarihlerde kongre ve konferanslar tertip etmektedir. Bu toplantılara Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılacak delegelerim yollukları 
karşılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Genel müdürlüğümüzün etüt, plân, proje ve yerleşim çalışmalariyle ilgili olarak alman burslarla Fransa, Almanya, İtalya, Ame
rika, ve diğer ülkelere kurs, seminer ve eğitim için gönderileceklerin yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Genel müdürlüğümüz merkez teşkilâtı ile İller Toprak İskân müdürlükleri ve bu müdürlükler bünyesinde kurulmuş tarımsal yer
leşim proje ve uygulama grup müdürlükleri ile tarımsal etüt, proje başmühendislikleri, iskân memurlukları ve illerde faali
yette bulunan toprak komisyonları kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük çekilmektedir. 
Bu sebeple kırtasiye ihtiyacımızı karşılamak üzere 130 000 lira teklif edilmiştir. 

13.111 Köy İşleri Bakanlığı kırtasiye alımları ve giderleri : 
Kooperatifçilik hizmetleriyle görevli bulunan Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin 
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merkez ve 7 taşra örgütünün kırtasiye giderlerini karşılamak üzere 1969 bütçesinin bu bölüm ve maddesine 2 000 Tl. hk bir öde
neğin konulması gerekmektedir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtı ile iller teşkilâtı ve plânlı toprak dağıtımına başlamış bulunan toprak komisyonlarının basılı kâğıt ve defter 
ihtiyaçlarını ve envanteri tamamlanan vilâyetlerin envanter neticelerini kitap halinde bastırmak üzere 110 000 lira teklif edil
miştir. 

13.121 Köy işleri Bakanlığı basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merkez ve taşra örgütünün basılı defter ve kâ
ğıt alım ve giderlerini karşılamak üzere 1969 yılı bütçesinin bu bölüm ve maddesine 1 000 Tl. lık ödenek konulması zaruri gö
rülmektedir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel müdürlüğümüzün gelişen ve görev kanunları dışında verilen hizmetlere paralel olarak personel miktarında da % 66 gibi 
bir artış olmuştur. Bu personelin çalışması ve işgücünün değerlendirilebilmesi ise büro malzemesi ile makina ve teçhizata ihtiyaç 
göstermektedir. 
Geçen yıllar döşeme demirbaş ödenekleriyle ancak eskilerinin tamirleri mümkün olabilmiş yeni döşeme demirbaş alımları mümkün 
olamamıştır. Bu düşünce ile merkez ve taşra teşkilâtının asgari ihtiyaçları mütevazi bir döşemeyle hesaplanarak 5 yıllık bir 
devre içinde karşılanmak üzere projelendirilmiş bulunmaktadır. Her ne 'kadar her yıla isabet eden miktar 643 920 Tl. sı tutmak
ta ise de bütçe imkânları nazara alınarak bu miktarda da indirme yapılmış ve 250 000 Tl. sı fazlasiyle 300 000 liraya ihtiyaç 
görülmüş ancak bütçe imkânları dolayısiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.131 Köy işleri Bakanlığı döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığımızın Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi merkez ve taşra örgütünde çalışan teknik eleman
l a r ına döşeme ve demirbaş alımı ve giderlerini karşılamak üzere 1969 yılı b ü t ç e n i n bu bölüm ve maddesine 20 000 Tl. lık bir 
lödenek konulması zaruri gömmektedir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük i'htiyacı için gazete, kitap, mecmua bastırılacak her nev'i yayın, tamim kâğıt ve sair malzeme masrafları için 
15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.141 Köy işleri Bakanlığı yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtlara ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merkez ve taşra örgütlerinin' kooperatifçilik 
konusunda ihtiyaç duyduğu yayınları almak üzere 1969 bütçesine 11 000 Tl. lık ödenek konulması gerekli görülmektedir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Teşkilâtın yıllık odun, kömür ihtiyaçları 1968 yılı ödeneğiyle kapanamamak tad ı r . 
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Toprak komisyonlarının ekseriyeti doğu bölgelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde faaliyette bulunmamaktadır. Yakacak fi
yatlarındaki yükselişte nazara alınarak yakacak ihtiyaçlarım karşılamak üzere 250 000 lira teklif edilmiştir. 

13.151 Köy işleri. Bakanlığı yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Teskilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifleri Dairesinin taşra teşkilâtının yakacak giderlerini kargı-
lamak üzere 1969 yılı Bütçesinin bu bölüm ve maddesine 4 000 Tl. lık ödenek konulması gerekli görülmektedir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtında, bekçi gibi 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi kimselere yılda bir verilen elbise, ayakkabı ile 3 yıl
da bir verilen palto bedelini karşılamak'üzeree 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : • * 
Merkez ve iller teşkilâtında 13.110-13.160 madeleri dışında kalan alım ve giderleri karşılamak üzere 15 000 lira teklif edilmiştir. 

13.211 Genel Müdürlük su giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının içme ve kullanma su ihtiyacı 1968 yılı Bütçesine 40 000 lira ile karşılanamamakta bu vüzden bu bedel
leri yıh içerisinde ödenememektedir. 
Bu husus nazarı itibara alınarak merkez ve taşra teşkilâtının ihtivalarını karşılamak üzere 45 00 lira teklif edilmiştir. 

13.213 Köy İşleri Bakanlığı su giderleri : 
Bakanlığımız Teskilâtlama ve Kredi Genel Müdürlüğü, Kooperatifler Dairesi merkez ve :taşra örgütünün su giderlerini karşılamak 
üzere 1969 yıh Bütçesinlin «bu bölüm ve maddesine 10 ' 000 Tl. lık ödenek konulması zaruri görülmektedir. 

13.221 Genel Müdürlük temizlik giderleri : 
Merkez teşkilâtı ile iller teşkilâtında faaliyette bulunan Toprak ve İskân Müdürlük ve memurluklariyle 66 Toprak Komisyonun ve 
Tarımsal Yerleşim Proje ve Uygulama Grup Başkanlığı, Tarımsal Yerleşim Etüt Proje Başmühendisliğinin temizlik malzeme ihti-
yacını karşılamak üzere 55 000 lira teklif edilmiştir. 

13.222 Köy işleri Bakanlığı temizlik giderleri : 
Bakanlığımız Teskilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü koperatifler dairesinin merkez ve taşra örgütünün temizlik giderleri olarak 
1969 yılı Bütçesinin bu bölüm ve maddesine 8 500 Tl. lık ödenek konulması zaruri görülmektedir. 

13.000 13.231 Genel Müdürlük aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 100 000 lira teklif edilmiştir. 

13.232 Köy isteri Bakanlığı aydınlatma giderleri : 
Bakanlığımız Teskilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin merkez ve taşra örgütünün aydınlatma giderleri 
olarak 1969 yılı Bütçesinin bu bölüm ve maddesine 73 000 Tl. lık ödenek konulması zaruri görülmektedir. 
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13.291 ıGenel Müdürlük diğer yönetim giderleri : 
İllerde faaliyette bulunan 66 Toprak Komisyonunun mahallen temin edeceği bilirkişilerle civardan getireceği bilirkişilerin ücretleri 
belediyelerce takdir edilen rayiçler üzerinden ödenmektedir. Takdir edilen bilirkişi ücretleri her sene bir evvelkine nazaran yük
seliş kaydetmekte toprak komisyonu faaliyetleri ve plânlı dağıtımada geçilmesi hesabiyle bilirkişi adedinde ve hissedilir bir artış 
•kaydetmiştir. 
Bu bakımdan gerek bilirkişi ücretleri ile merkez ve iller teşkilâtının diğer yönetim giderlerini karşılamak üzere 90 000 lira teklif 
edilmiştir. 

13.292 Köy işleri Bakanlığı diğer yönetim giderleri : 
Köy İşleri Bakanlığının henüz Teşkilât Kanunu ve dolayısiyle Bütçesi de bulunmadığından hizmetin ifas! için teklifleri veçhile yeni 
açılan bu bölüme 10 000 teklif edilmiştir. 

13.310 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda yardımından gelen gıdaların Ehliye, depolama, nakil, yükleme ve,sair giderleri : 
Keban gölü sahasından çıkacak nüfustan devlet eliyle iskânını istiyenleri Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardımından gelecek 
272 732,2 ton gıda ve 1 200 ton hayvan yeminin İskenderun ve Mersin Limanlarından tahmil, tahliye, depolama, yükleme ve 
Elâzığ, Urfa illerine nakil ve sair giderleri olarak 5 000 teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince toprak komisyonlarında çalışan memur ve hizmetlilerin yaşama ve çalışma şartlarını 
kolaylaştıracak her ' tür lü eşya ve malzeme verilmesi gerekmektedir. Arazi üzerinde devamlı olarak çalışan toprak komisyonu ve me
mur ve hizmetlilerine verilecek giyim eşyası masrafını karşılamak üzere 225 000 lira teklif edilmiştir. 

13.380 Dış memleketlerde satmalmacak makina, âlet ve malzemenin sigorta, navlun, gümrük ve sair giderleri: 
1969 yılında dış memleketlerden ithal edilecek malzeme olmadığından maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer alımları ve giderleri (Çalışma şartlarını kolaylaştıracak eşya, malzeme) : 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince toprak komisyonlarının yaşama ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak her türlü eşya 
ve malzeme verilmesi gerekmektedir. 
Tahsisat azlığı dolayısiyle Toprak komisyonlarının kamp malzemesi ihtiyacı kapanamamakta olduğundan bu yıl noksan malzeme
nin ikmali için beher komisyona 500 Tl. hesabiyle 33 000 Tl. sına ihtiyaç varsa da bütçe imkânsızlıkları nazara alınarak 20 000 Mra 
teklif edilmiştir. 

13.411 Genel Müdürlük Posta - Telgra giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının PTT masrafı için 110 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.412 Köy işleri Bakanlığı Posta - Telgraf giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilâtıma ve Krediler Genel Müdürlüğü Koperatifler Dairesinin merkez ve taşra örgütünün posta telgraf giderleri 
olarak 1969 yılı Bütçesinin bu bölüm ve maddesine 22 500 Tl. lık ödenek konulması zaruri görülmektedir. 
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"ÎJÜ21 'Genel Müdürlük telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtında mevcut telefon mükâleme ücretlerini karşılamak için 150 000 lira teklif edilmiştir. 

13.422 Köy işleri Bakanlığı telefon giderleri : 
Bakanlığımız Teşkilât!ama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesinin ve taşra örgütünün telefon giderlerini karşılamak 
üzere 1969 yılı Bütçesinin bu bölüm ve maddesine 52 000 Tl. lık tahsisat konulma,! zaruri görülmektedir. 

13.431 tskân işleri taşıma giderleri: 
2510 sayılı kanun hükümlerine göre nakledileceklerle gelecek göçmen ve mültecilerin kaldıkları yerden veya sınırlarımızdan iskân 
edecekleri yere kadar nakil masraflarını karşılamak üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. 

13.432 Toprak işleri taşıma giderleri : 
Toprak tevzi komisyonları işleriicabı bir bölgeden bir bölgeye hattâ başka bir il'e nakil ve intikâlleri esnasında nakil masrafları 
olarak 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürlükte mevcut vasıtaların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 24 000 lira ödenek teklif edilmiştir, 

13.511 Köy işleri Bakanlığı taşıt işletme ve onarma giderleri : 
•Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılan vasıtalar ile teşkilâtlama ve Krediler Genel Mürürli^ü Kooperatifler Dairesinin hizmetle
rinde kullanılan 4 vasıtanın işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere 1969 ydı bütçesinin İm «bölüm maddesine 36 000 TL. 
İrk ödenek konulması zaruri görülmektedir. 

13.000 13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri olarak 66 Toprak Komisyonu, 4 aded Tarımsal YerlcBim Proje ve Uygulama Grup Bakanlı
ğı, 10 aded Tarımsal Yerleşim Etüt Proje Başmühendisliği, İnşaat Amirlikleri, Merkez ve Bölge Atelyeleri ile arazi açma amir
liklerinde 107 aded kamyon, 185 aded arazi Pick-up, 9 aded Ünivorsal dcep ve 69 aded traktör ve is makinesi bulunmaktadır. 
Mevcut taşıtlar, en ağır arazi şartlarında çalışarak yıpranmış olup, yaşları da eskiliği dikkate -alınarak 1969 yılında ağır tamire 
alınacaktır. 
Ayrıca gecen yılki yedek parça fiyatları ile -bu yılki yedek parça fiyatları arasında en az % 20 bir artış görülmektedir. Bu du
rumda i s t i de yer'almış -bulunmaktadır. Geçen yıl tahsisat yetersizliği sebebiyle lâstik temin edilememiş 1969 yılı çalışmaları için 
Ibehemehal mevcut taşıtların varısının lâstiklerinin değiştirileceğine göre 2 477 250 liralık ödenek talep edilmiş bulunmaktadır. 

13.611 Genel Müdürlük kira bedeli T 
Bakanlıkça kiralanan Ulus Çarşısı ve İşhanı A Blokunda Genel Müdürlüğümüz hissesine düşen yıllık kira bedeli Be Toprak Komis
yonları iskân teşkilâtı ve tarımsal Yerleşim Proje ve Uygulama Grup Başkanlıkları ile Tarımsal Yerleşim Etüt ve Proje Bagmü: 
•hendisliği hükümet konaklarında müsait yer bulunmaması dolayısiyle kira ile bina tutmak zaruretinde kalınmaktadır. 
.Mukaveleye bağlı olarak tutulan binaların yıllık kira 'bedelini karşılamak üzere 1 055 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.612 Köy işleri Bakanlığı kira bedeli : 
Bakanlığımız Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler dairesinin Merkez ve Taşra örgütünün kira .bedellerini kar
şılamak üzere 1969 yılı bütçesinin bu bölüm ve maddesine 225 O00 TL. lık ödenek konulması gerekmektedir. 

14.000 14.110 Hükümet k o n a k t a dışında oturan örgütlerin y a n a d a n korunma giderleri : 
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Hükümet konaklan dışında otu
ran Bakanlık ve Daireler örgütlerinin yangından korunması için genel bütçeye dahil dairelerin merkez ve taşra teşkilâtına ait 
ihtiyaçlarının da ilgili Bakanlık ve Dairelerin kendi bütçelerine koyacakları ödenekle sağlanması Maliye Bakanlığının^ . 6 . 1967 
ıgün ve Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 111104-4/8870 sayılı yazıları ile bildirilmiş bulunduğundan Genel Müdürlüğü
müz merkez teşkilâtı ile 66 Toprak Komisyonu, 37 İskân Müdürlüğü, 34 İskân Şefliği veya memurluğu için 15 O00 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

14.341 3325 teayılı Kanunun 3. maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 jsayıOı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 113 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Olağanüstü hal ve savaş hazırlıklarında lüzumlu maİzemenin satınalınnmsıuın temmi için 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.343 Köy İşleri Bakanlığı 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119. maddesinin gerektirdiği giderler : 
Olağanüstü hal ve savaşta kullanılmak üzere hazır bulundurulması zaruri görülen malzemenin Köy isleri Bakanlığınca satma-
İmması için yeni acııan bu maddeye 10 000 lira teklif ediimişştr. 

14.510 Kurs giderleri.: 
1967 yılında, İstanbul - Tuzla, Ankara. - Akköprü Göçmen Misafirhaneleri ve Eğitim 'merkezleri (yurtlan) n.a ilâveten Zeytinburnu 
merkezi de açılacağından üç merkez faaliyet halinde bulunacaktır. Bu merkezlerde ve yurdun gerekli görülen çeşitli yerlerinde : 
a) Gelen göçmenlerin kabulü, barındırılmatarı ve gerekli kanunlarda bilgili ve fayda 1, hale g i r i l m e l e r i : Sanat öğretilerek iş 

güe sahibi olmalarım; 
b) Topraklandıran, örnek olarak kurulan ve Şümullü Plânlama Gruplarınca öncelik verilen köylerdeki köy lideri ile çiftçinin, ge

nel ziraat tekniği ve gerekli sanat (kollarında yetiştirilmelerini, 
c)l Dar topraklı ve geçim imkânı buluumıyan ve orman içi köyleri halkmın bu zamanlarını değerlendirecek ve yan gelir kayna

ğına kavuşturacak hünerini kazanmaları, 
d) Kendi evini yapana yardım metodu uygulanacak köylerde evini yapacak olanlara gerekli l„ilgi ve hünerin verilmesini, 
Sağlamak amacıyla memleket ekonomisine büyük faydalar bağhyacak omn çeütli kurslar açılacaktır. Ayrıca köy •plânlanma, Top
rak Komisyonları için gerekli teknik elemanı yetiştirmek üzere merkezde- amlan kursa bu y.l lise ve dengi okullardan. 40 öğrenci 
alınacaktır. 
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Bu sebeple- yukanki amaçlarda üç ayrı merkezde yapılacak ve yatırım projelerinin de gerektirdiği bütün kursların realite edilebil
mesi için 750 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.511 Köy İşleri Bakanlığı kurö giderleri : 
Bakanıığımız Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesince Kooperatif idarecilerine ve muhabbetlerine uy
gulanacak taslara iştirak -edecek kooperatiflere Ödenmek üzere 1969 yılı bütçesinin bu bölüm ve maddesine 75 000 TL. Hık öde-
nek konulması zaruri görülmektedir. 

14.520 Burs giderleri : 
Genel Müdürlüğün yüksek tahsil yapmış teknik eleman ihtiyacının bir tanını içeride yetiştirmek sureciyle bunlar hem Genel Mü
dürlük çalışmalarına daha üniversite kademesinde ilgi gösterilmesini ona göre yetiştirilmelerini sağlamak, hem de teknik ele
man temininde çelkilen güdüğü -ortadan kaldırmak amacını gütmektedir. Yurt ici fakültelerinde iskân ve toprak reformu konula
rında yetki ile çalışabilecek'çeşitli konularda eleman yetiştirmeyi sağlamak içnT8 öğrenci okutulmaktadır. 1969 ders yılı içerisin
de 2 öğrenciye daha burs verilmesi gerekmekte olduğundan öğrencilerin burs ücretleri ile tedavi ve .diğer masraflarını karşıla
mak üzere 38 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
1 . 6 . 1967 tarihli, 12610 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararname gereğince yüksek öğrenim müesseselerinden genel mü
dürlüğümüz ünitelerinde staj için tefnik edilecek öğrencilere, (90) günlük stajları süresince her gün için (30) lira yevmiye 
ödenmektedir. 
1969 yılında (30) stajiyer öğrenci alınacağı tahmin edilmekte isede bütçe imkânsızlıkları nazara umarak 5 000 lira ödeneğin tek
lifi zaruri görülmüştür. 

14.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Toprak ve iskân müdürlüklerinde mevcut 21 taşıtın işletme ve onarma masrafı karşılığı olarak 124 500 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

14.935 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Yurdumuza gelen göçmenlerden muhtaç durumda bulunanlardan giyim kuşanı ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle 1 000 lira tek
lif edilmiştir. 

14.936 Malzeme alım ve giderleri : 
Göçmen misafirhaneleri ve eğitim merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 000 'lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.937 Yiyecek alım ve giderleri : 
Göçmen ve mültecilerle içeride nakledilecekleri 2510 sayılı İskân Kanununa göre iaşe yardımlarını karşılamak üzere 1 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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14.939 Diğer alım ve giderleri : 
14.933 - 14.937 maddelerin dışınla kalan ve iskân işleri için lüzumlu bulunan diğer alımları karşılamak üzere 100 000 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 15.481 Büro giderleri : 
; Hükümetimizle Bulgaristan Hükümeti arasında varılan anlaşma esasları daire tinde 1969 yılında serbest göçmen kabul edile

cek ve göçmenlerin kanuni i ş imler i yapılıp mürettep mahallerine sevk edilin >oye kadar misafirhanelerde bar ındı racakt ı r . 
Bu sebeple lüzumlu büro malzemesinin satmalmıması için 120 000 lira teklif edilmiştir. 

15.482 Ulaştırma giderleri : 
Göçmen misafirhaneleri ve eğitim merkezlerinin ulaştırma masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri. : 
15.481 maddesinde arz ve izah edildiği üzere 3 göçmen misafirhaneleri ve eğitim merkezlerinde mevcut taşıtların işletme ve onar
ma karşılığı olarak 79 500 lira teklif edilmiştir. 

15.485 Giyim-kuşam alım ve giderleri: 
Göçmen misafirhane ve eğitim merkezlerinde çalışan hizmetlilere iş elbiseleri satınalınması için 4 000 lira teküf edilmiştir. 

15.486 Malzeme alım ve giderleri : 
15.481 maddesinde arz edilen sebep dolayısiyle misafirhane ve eğitim merkezleri için çok lüzumlu bulunan malzemenin temini 
maksadiyle 125 000 lira ödenek teklifi zaruri bulunmuştur. 

15.487 Yiyecek alım ve giderleri : 
Göçmen misafirhane ve eğitim merkezlerinde misafir edilecek göçmen ve nak^c tabi kimselerin yiyecek masrafı (karşılığı ola
rak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

15.489 Diğer alım ve giderleri : 
15.481 - 15.489 maddeleri dışında kalan ihtiyaçları karşılamak üzere 15.481 muitlesinde izah edilen durumu dolayısiyle 1 000 
Tl. teklif edilmiştir. 

16.000 16.121 Büro giderleri : 
Genel müdürlüğümüze bağlı Ankara - Akköprü Doğrama ve Oto tamir, Konya tamir atelyelerfeün büro masraflarını karşılamak 
üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 

16.122 Ulaştırma giderleri : 
Mevcut atelyelerde çalışan makinalarm ve atelyelerin aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

16.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Atelyelerde çalışan hizmetlilere iş elbisesi verilebilmek için 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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16.000 16.126 Malzeme alım ve giderleri : 
16.121 maddesinde izah edildiği üzere mevcut 3 atelyenin lüzumlu malzemesinin satmalının asını temin bakımından 200 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.129 Diğer alım ve giderleri : 
16.121 . 16.126 maddelerin dışında kalan diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
İç fuar ve sergilere katılmamız her zaman mümkün ve bazan zaruri olmaktadır. 
Genel müdürlüğümüzün çalışmalarını, halka yönelttiği hizmetlerini göstermek, tanıtmak, çeşitli eğitim ve kursları halka ve 
köylümüze anlatmak suretiyle onları geliştirmek geçimlerine ışık tutmak amaciyle yapılacak iç sergi ve fuarlara katılması 
çok faydalı ve lüzumludur. Bu bakımdan 10 000 lira teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri (Dünya Göçmen ve Mülteciler TeşkiHtmın Türkiye'de yapacağı toplantılar için) 
Dünya Göçmen ve Mülteciler Teşkilâtı 1967 yılı toplantısını Türkiye'de yapmış bulunduğundan bu maddenin muhafazası için 
1 lira teklif edilmiştir. 

16.711 Toprak iskân işleri temsil gidenleri : 
İskân mevzuu hakkında görüşm >W yapmak üzere memleketimize gelen yabancılara verilmesi icabeden ziyafet ve memleket dâ
hilinde temsil dolayısiyle yapılmak çelenk ve sair masraflar karşılığı olarak geçen yıM ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.712 Köy İşleri Bakanlığı temsil giderleri : 
Köy İşleri Bakanlığının çalışma ,.n ile ilgili mevzular hakkında görüşmeler yap *>nk üzere memleketimize gelecek yabancılara ve 
memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yapılacak çelenk vesair masrafları kadılığı olarak 20 000 liralık ödenek teklif edilmiş. 
tir. 

16.810 Bina onarımı : 
İnşaatları tamamlanmış bulun n göçmen misafirhanesi ve eğitim merkezlerinin küçük onarımlarını karşılamak üzere yeniden 
açılan bu maddeye 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandı ıa Kanununa göre teşMlâtımızca tevzi edilen arazilerin hamda olanların açılmasında çalıştırıla
cak traktör ile iarazi ıslah işle inde kullanılan iş makinasmm bütçe kanununa bağlı (R) cetvelinde tesbit edilen malzeme ve 
diğer masraflarını karşılamak üzere 60 000 lira teklif edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 ETÜT VE PROJE GÜDERLERİ : 
21.111 Kooperatifçilik konusunda yapılacak etüt, plân, proje ve her türlü giderleri : 

Tarımsal köy kooperatifleri arasında demonstratif mahiyette seçilenlerin geliştirilmesi için gerekli araştırma, etüt, plân ve pro
jelerinin yapılmasiyle eğitilmeleri için 800 000 Tl. teklif edilmiştir. 

21.112 Teknik personel ücretleri : 
[Lüzum hâsü olmadığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

21.113 Teknik personel geçici görev yollukları : 
21.111 maddesinde belirtilen hizmetlerde çalıştırılıp ücretleri cari harcamalardan karşılanan teknik personelin geçici görev yol
luk 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 geçici görev yollukları : 
Lüzum hâsıl olmadığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

21.130 Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara demonstratif mahiyette nakdî Devlet yardımı (Bu yardım 
Köy işleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılır.) 
Tarımsal köy kalkıoma kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara yatırım tutarlarının -% 20 sini karşılamak üzere Köy işleri 
ve Maliye Bakanlıklarınca müşterek hazırlanacak yönetmelik esasları dâhilinde demonstratif mahiyette yapılacak nakdî yardım 
için 1 900 000 Tl. teklif edilmiştir. 

21.711 Mülkiyet durumunun tesbiti, yerleşim topraklandırma ile ilgili etüt, plân, proje ve her türlü giderleri : 
Köylerde yerleşim ve topraklandırma yönünden Hazine arazilerinin tesbiti, Hazine arazilerinin tarıma elverişliliklerinin tâyini 
için toprak ve mera etütleri toprak dağıtımı yapılacak köylerde zirai işletme plânlarının yapılması maksadiyle 750 000 lira 
teklif edilmiştir. 

21.712 Teknik personel ücretleri : 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları : 

21.711 -bölümünde açıklanan işlerde çalıştırılan personelin yevmiye ve yolluk karşılıkları olarak 400 000 lira teklif edilmiştir. 
21.721 Toprak dağıtımı uygulamaları ile ilgili etüt, proje giderleri :* 

Toprağa muhtaç çiftçileri topraklandırma amaciyle yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılacak toprak dağıtımlarının uy
gulamalarının gerektirdiği etüt, plân, proje giderlerini karşılamak maksadiyle 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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21.731 Bölgesel şartlara uygun tip işletme araştırmaları etüt, plân, proje giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık programları uyarınca topraklandırma çalışmalariyle ilişki kurulmak üzere bölgesel 
şartlara uygun yeter gelirli tarımsal işletme tip ve genişliklerimin tesbiti amaeiyle gerekli etüt çalışmalarını yapmak için 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

21.741 Topraklandırma çalışmalarının ekonomik araştırmaları üe ilgili etüt, plân, proje giderleri : 
Bugüne kadar yapılmış olan topraklandırma çalışmalarının ekonomik etkenliğinin tesbiti için etüt, plân, proje giderleri ola
rak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

21.743 Teknik personel geçici görev yollukları : 
21.741 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılacak teknik personelin geçici görev yollukları karşılıkları olarak 50 000 lira tek-
lif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM GİDERLERİ : 
22.711 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 

Muş eğitim merkezi ek inşaatının ikmali ve kalorifer v. s. sıhhi tesisatın yapılması için 300 000 lira, Tunceli ilinde yasak böl-
ıge halkından olup 5008 sayılı Kanunla serbest bırakılarak eski yurtlarına dönen hak sahibi ailelerin Elâzığ'a iskânları mak-
sadiylc gerekli konut yapımı için 1 300 Ü00 lira, toplam olarak 1 600 000 lira teklif edilmiştir. 

22.790 Köylerde kendi evini yapana kredi yardımı (Köylerde kendi evini yapana yardım uygulamasını sağlamak maksadiyle Köy iş-
leri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanarak yürürlüğe konmuş bulunan sarf ve tahsis yönetmeliği esasları dairesinde ,sarf edil
mek üzere T. C. Ziraat Bankasına devredilir.) 
Köylerde kendi evini yapana yardım metodu araştırma ve geliştirme çalışmaları için yapılacak uygulamalarda kullanılmak 
üzere 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

22.792 Teknik personel ücretleri : 
22.790 maddesinde açıklanan işlerde çalıştırılan teknik personelin yevmiye karşılıkları olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.711 Makina teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları (Optik alet ve diğer alet, malzeme ve makinaların alımı ve onarımı) 

Toprak komisyonları çalışmalarında, kullanılmak üzere gerekli optik alet, teknik malzeme v. s. alet ve makinaların alımı ve 
onarımları için 150 000 lira teklif edilmiştir. 

23.720 Nirengi, poligon tesisi ve her türlü giderleri : 
Toprak komisyonlarının nirengi, poligon tesis masraflarını karşılamak üzere 200 000 lira teklif edilmiştir. 

http://YtA.PI
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32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
Diyarbakır ilinin Bismil ilçesine bağlı Çöltepe köyünde 1936 senesinde iskâna tabi tutulmuş olan 48 göçmen ailesine iskânen 
tevzii ve tahsis edilmişken sonradan ellerinden çıkmış bulunan 2 506 dönüm arazinin, 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kamulaştırılması işleminin, açılan dâva dosyasiyle henüz kesinleşememesi ve mahkemenin de son olarak 6 . 12 . 1968 tarihine 
talik edilmiş olması hasebiyle 1968 yılı bütçesine konulmuş bulunan 160 000 liralık ödeneğin bu yıl içerisinde sarf edilemiyece-
ği kanaatine varılmış olduğundan, 
Aynı miktar ödeneğin 1969 malî yılı bütçesine konulması zaruri görülmüştür. 

32.200 Keban Barajı göl sahasından çıkacak nüfustan Devlet eliyle iskânlarını istiyen ailelerin iskânı için tarım arazisi konut ve işye
ri arsası satmalma veya kamu :..n :o,;.elI, j,ıt .ıal na . : t a r r ı arazisi ve arsalar, satmalma Veya kamulaştırma bedeli üze
rinden faizsiz borçlandırılmak . - e t iy le iskân edilerek devredilir, 
m tertibe 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

34 000 34 350 Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere il özel idarelerine yardım. 
17 Temmuz 1967 tarih ve 12952 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Köy sınırlan içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini 
teşvik etmek üzere il özel idarelerine yapılacak yardım" ile sarf usullerini ^sterir" yönetmelik» hükümleri «^eğince- iktisa-
dcn geri kalmış köylerin'toplumsal kalkınması ile ilgili hizmetlere yardım etmek bu yardımla köylerde teşebbüs *üç ve ' isteğini 
geliştirmek ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelmiş ve kendi imkânları ile köy tarafından girişilmiş veya teşvik suretiyle giri
şilecek teşebbüsleri desteklemek suretiyle köy toplumlarının daha üst seviyesine ulaşma!armdaki hayretlerin artırılması saklanır 
Bu ödenek vali ve kaymakam - kendi mülki taksimatları içinde tesbit edecekleri M s a d e n geri kalmış bölgeler içindeki köy
lerde projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Küçük toplum birimlerinde 
teşebbüs gücünün» geliştirilmesi programların bölümünde tesbit edilen ilkeler göz önünde bulundurulmak suretiyle sarf edil
mek üzere, il özel idarelerine transfer edilir. 
1968 yılı tatbikatı, bu konuda bakanlığımıza yapılan müracaatların çoğu göz önünde bulundurularak 1969 yılı bütçesine 
10 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

34.000 34.250 Avrupa Konseyi İskân Fonundan yapılan istikrazın taksit ve faizleri : 
Avrupa Konseyi İskân Fonu idaresi ile yapılan anlaşma gereğince muhtelif tarihlerde ikraz edilen 1 872 000 dolarlık kredi
nin 1969 yılı taksit ve faizleri karşılığı olarak 980 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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34.000 34.640 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 ııci maddesi gereğince açılacak özel fon : 
1969 yılında 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre uygulama yapılacak 475 köyde topraklandırılacak 23 298 
aileye 1 120 555 dönüm Hazine arazisi kanun ve tüzük hükümlerine göre dağıtılacaktır. 
Yine aynı kanunun 47 nci maddesine göre topraklandırılacak ailelerin kısa zamanda roüstahsnl hale gelmeleri ve dağıtılan 
toprakları ziraat tekniği esaslarına göre işlemlerini sağlamak üzere yıllık işletme kredisi verilmesi gerekmektedir. Bu mak
satla! 100 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.690 Özel fon zararı (T. C. Ziraat Bankasına ödenecek) : 
Özel fon zararı olup T. C. Ziraat Bankasına ödenecektir. 

34.000 34.720 Uluslararası lamım ve derneklere katılma payı : 
Avrupa Konseyi yerleştirme fonuna Hükümetimiz de iştirak etmiş bulunmaktadır. Konsey Vekiller Komitesinin ve iskân 
Fonu Devlet temsilcilerinin akdettikleri toplantı karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

35.000 35.671 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre iskân edilecek göçmen, mülteci ve nakle tabi kimselere yapılacak, mesken, tarım, alet, 
vasıta ve kredi yardımı : 
2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mültecilerin üretken bir hale gelebilmeleri için çiftçilerine, tarım alet 
ve vasıta, sanatkârları döner sermaye ve kredi, meskenlerini yapacaklarada inşaat yardımcılarını * karşılamak üzere 70 00O 
lira teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 Toprak ve iskân isleri Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Para Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : 
Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 8 - 2152 sayılı tamimleri gereğince Genel Müdürlüğümüz memurlarına sıcak yemek 
verilecektir. Halen 106 maaşlı, 168 (D) cetveli ücretli 16 (E) cetveli ve 5439/2 sayılı Kanun gereğince 2 eleman mevcuttur 
Yemek parası karşılığı olarak 54 780 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle yapılacak yardım : 
Sınırlarımıza sığman ve geçici olarak barındırılan mültecilerin yiyecek ve sair masrafları için Kızılay Kurumunca yapılan 
yardımlara iştirak etmek maksadiyle 600 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Bütçede mevcut tahsisat nisbetinde sarfiyat yapılmasına ve borç b ı r a k ı l m a m d a itina edilmektedir. Teşkilâtça zamanında el
de olmıyan sebepler dolayısiyle bâzı masraflar ödenmiyere'k zaruri dlarak borca kalmaktadır. Takakkuk edip ödenmeyen borçların öden
mesini toninen 50 000 liralık ödenek teklifi zaruri görülmüştür. 





Millî bütçe tahmin raporu 

Anayasa'da öngörülen «Millî Bütçe» oin kapsamına giren hesaplar Yıllık Programlarda d e alınmaktadır. Millî Bütçe -konusundaki çalışmalar 
geliştirilmceye kadar Yıllık Programlar Millî Bütçenin kadrosunu teşkil edecektir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilko ve (hedeflerine uygun .olarak hazırlanan 1969 Yılı Programı Yüksek Plânlama Kurulunda incelenmiş ve 25 . 11 . 1968 
tarihinde kabul edilmiştir. 

1969 Malî Yılı Bütçesine temel teşkil edecek hu programın da temel ilkesi, ekonominin istikrar içinde dengeli ve hızlı kalkınma hedefine ulaş
ması için, kaynaklar ve harcamalar arasında dengenin sağlanmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda 1968 ve 1969 yılları için kaynaklar ve harcamalar dengesi gösterilmiştir. 

Kaynaklar)- Harcamalar [*] 

Gayrisafi Millî Hâsıla 
Dış Açık 
Toplam Kaynaklar 
Toplam Yatırımlar 

- Sabit Sermaye Yatırımları 
- Özel 
- Kamu 
-< Stok Değiştirmeleri 

Kamu Tüketimi 
Özel Tüketim 
Toplam Harcamalar 

1968 Tahmin 

104.5 
1.6 

106.1 
22.0 
19.6 
9.3 

10.3 
2.4 

13.4 
70.7 

106.1 

(Milyar; TL. Cari Fiyatlarla) 
1969? Program 

111.8 
2.1 

113.9 
24.7 
22.5 
10.6 
11.9 
2.3 

14.8 
74.3 

113.9 

% l 

7.0 
31.4 
7.4 

12.7 
14.8 
14.2 
15.3 

— 4.3 
10.4 
5.1 
7.4 

|*j Arhş hızlan yuvarlanmamşş rakamlara göre hesaplanırıdır. Toplamlar yuvarlama sebebiyle tutmayabilir. 
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A - KATOAKLAR : 
1969 yılında gayrisâfi millî hâsıla .cari ilyatlarla 111.8 milyar lira olacaktır. Dm açık 2.1 .milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu duruma 

göre toplam kaynakla™, 1968 gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 7.4 oranında artarak 113.9 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. 
B - H A R C A M A L A R i 
1969 yılımda toplam saJbit s^maye yatırımları 22.5 milyar lira olarak tcsbit .edilmiştir. 1968 yılma göre artış yüzde 14.8 oranındadır, özel yatı

rımların % 14.2 artarak 10.600 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Kamu sektörü sabit sermaye yatırım hedefi yüzde 15.3 artışla 11 895 mil
yon liradır. Toplam stok artışı 22.50 milyon liradır. 

Kamu tüketimi yüzde 10.4 artarak 14.8 milyar lira .olacaktır. özel tüktetim, plânın ortalama hedefine uygun olarak yüzde 5.1 artış gösterebile
cek, buna paralel olarak fert (basma öze! tüketimde yüzde 2.5 oranında bir gelişme sağ'anabilecektir. 
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VERGÎSÎ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (5 100 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilât durumu : 
1968 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler gözönünde tutularak, 1968 yılı sionunda bu gelir kaynağından 4 milyar 500 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin .edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Bu verginin 1968 senesindeki .gelişme hızının % 13,60 nöbetinde olacağı tahmin edilmektedir. 
1968 .senesinde kaydedilen bu 'artış nisbeti ile geçen senelerin artış nisbetleri ve 1969 senesinde bu vergimin hasılatına tesir edici çeşitli faktör-

ler gözönünde tutularak, 1969 senesi için % 13,40 nöbetinde hasılat artışı beklenebileceği neticesine varılmıştır. 
Yıl içinde bu verginin bünyesinde alınacak iyileştirioi tedbirler de nazara alınarak 1969 senesi Bütçe tahmini 5 milyar 10O milyon lira olarak 

öngörülmüştür. 
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VERGÎSÎ 1969 yılı için Hükümetin (teklifi (1 500 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat dununu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler gözönünde tutularak, 1968 yılında ibu gelir kaynağından 1 milyar 18 imilyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 s e r i n d e k i tahsilat seyrine göre bu yıl içinde gecen sene tahsilâtına nazaran % 22,3 nisbetinde bir artış kaydedileceği anlaşılmaktadır. 
Kurumlar Vergisi tahsilatında içinde bulunu-] an senede ve gecen senelerde kaydedilen büyük gelişme hızları ve 'bu verginin bünyesinde alına

cak iyileştirici tedbirler de gözönünde tutularak 1969 senesi bütçe tahmini 1 milyar 500 milyon lira olarak öngörülmüştür. 
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VERGÎSÎ 1969 yılı içinde Hükümetin teklifi (215 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir etmesi muhtemel faktörler 

g ö l ü n d e tutularak, 1968 yılında bu igeldr kaynağından 178 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Büyük Millet Menisine sunulmuş bulunan Emlâk Vergisi tasarısı kanunlaşarak yürürlüğe girdikten sonra yapılacak uygulamada genel tahrir te

lemleri tamamlanan illerde Bina, Buhran ve Savunma Vergilerinin yerini Emlâk Vergisi alacaktır. Bu verginin hasılatının tamamının Mahallî İda
relere bırakılması öngörülmektedir. 

Ancak, 1969 senesinde bu şekilde devri gerektiren bir durum beklenmediğinden Bütçe tahmini hu hususu gözönünde bulundurulmak suretiyle 
yapılmıştır. 

Bina Savunma Vergisinin hasılatında 1968 senesinde % 20.7 nimetinde 'bir gelişme 'beklemektedir. 1969 malî yılı Bütçe tahmini ise geçmiş se
neler gelişme hızları da nazara alınmak suretiyle 1968 senesi tahsilat tahmininden 37 milyon Ura fazlasiyle 215 milyon lira olarak öngörülmüş bu
lunmaktadır. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

Tahakkuk 
(Haliye) 

19.0 
33.3 
26.0 
20.0 
25.0 
35.0 
50.0 

13.9 
15.9 
17.5 
22.5 
26.7 
29.4 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) 

8J) 63,8 
8.0 50,1 
9.2 i52,7 

11.4 50,8 
14.8 55,0 
16.9 67,4 

VERASET VE İNTİKAL 

Bölüm : 51.000 - Madde : 51.400 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
blir evvelki yıldan farkı 

Haliye sataka tahsilatı Mife te % nisıbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 

I6J Ay ısomu 
7. i» » 
•8. :>* ,»' 

20.5 
23.4 
26.8 

12.7 
15.3 
18.2 

Miktarı 

8.1 
8.6 

% nisbeti 

"+ 6 U 
• •+ 52,9 
+ 47,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Gecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay « m 
7. ,» » 
8. .» ,»< 

20.5 
23.4 
26.8 

6. Ay somu 
6. » » 
4. » » 

17.0 
14.4 
11.5 

37.5 
37.8 
38.3 

13.1 
14.1 •+ 
16.2 
19.7 + 
26.9 
29.7 + 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 10.4 
7.6 
5.4 

1.7 
0.9 
1.1 
3.6 
7.2 
2.8 

; + 
+ 
+ 
;+ 
,+ 
+ 

15,4 
7,0 

14,8 
22,3 
36,5 
10,4 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

47.9 
45.4 
43.7 
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VERGÎ3İ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (40 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresinleki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir- ötmesi muhtemel 

faktörler göz önünde tutularak yıl sonunda bu gelir kaynağından 36 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1969 senesi tahsilat seyrine «öre, bu seneki gevliğine hızmın % 26,7 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş senelerde kaydedilen artış 

nöbetleri ile yıl içinde gerçekleştirilecek iyileştiricı tedbirler <fe göz önüne 'alınarak J 969 senesinin bütçe tahmini 1968 tahsilat tahminine nazaran 
4 milyon lira fazlasıyla 40 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 



A) 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat 
tahmini (Haliye) 

39.2 50.4 
62,0 52.1 

108.0 58.4 
70.0 64.5 
80.0 72.1 
80.0 84.6 

180.0 

Tahsilat 
(Haliye) 

35.7 
40.0 
42.3 
45.4 
52.4 
58.6 

- 8 7 8 -

(Milyon Tl.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

70,8 
76,8 
72,4 
70,1 
72,7 
£9,2 

Bölüm : 

Haliye sabıka tahsilatı 

43.9 
40.0 
51.1 
57.4 
71.3 
72.3 

MOTORLU KARA 

51.00 - : 

Haliye 

Madde : 51.500 

i - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

+ 
1 , 

+ 
+ 
4-
!+ 

6.4 + 17,2 
3.9 — 8,9 

,11.1 + 27,8 
6.2 + 12,1 

14.7 + 25,6 
1.0 + 1,4 

B) Bütçe yılı tahsüâtmm bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi. 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yıh gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % niâbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

C) Bütçe tahminine 

1968 yıh tahsilatı 

44.5 38.3 
49.0 41.7 
53.1 45.7 

esas olan rakamlar : 

+ 
-f 
+ 

6.2 
7.3 
7.4 

+ 
+ 
+ 

16,1 
17,5 
16,1 

Yıllığa irca 
Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

6. Ay sonu 
7. * » 
8., ı» » 

44.5 
49.0 
53.1 

-6. Ay somu 
5. » » 
4. » »' 

34.0 
30.6 
26.6 

78.5 
79.6 
79.7 

+ 5.4 
5.3 
4.2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

83.9 
' 84.9 

83.9 
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TAŞITLARI VERGÎSÎ 1969 yılı için Hükümetin teMifi (95 000 000) 

1 - 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir etmesi muhtemel faktörler 

gözönünde tutularak, yıl .sonuna kadar tou gelir kaynağından 80 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 senesi tahsilat seyrine göre, yıl sonundaki gelişme hızının % 10,6 nimetinde olacağı umulmaktadır. Geçen senelerde kaydedilen artış nis-

betleri ve 1969 yılında Motorlu Kara Taşıtlarında vuku'bulacak artışlar da gözönünde tutularak 19 69 yılı Bütçe tahmini 95 milyon lira olarak tesbit 
^edilmiştir. 
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İSTİHSAL VERGİSİ 19(39 yılı için Hükümetin teklifi (1 500 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna 'kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel faktörler g ö n ü n 

de tutularak, 1968 malî yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 200 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan ,tahmin : 
1969 -senesi ö l m e l e r dengesine göre, yıl içinde yapılacak genel ithalât miktarı 860 milyon dolâr olarak programlanmış'bulunmaktadır. Bu genel 

ithalât miktarı ieinde 760 milyon dolarlık kısmın (6 milyar 840 milyon Türk lirası) vergiye tabi olan ithal mallarından ibaret olacağı hesaplan
mıştır. 

Vergiye tabi genel ithalât-değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre, geçen seneler Gümrük tarifelerine yapılmış 
olan zamlar dolayısiyle bu verginin ensidansmda belirli bir gelişme kaydedildiği ve 1967 senesinde ensidansm % 20,5 nimetine ulaştığı görülmüştür. 

1969 senesinde de aynı durumun cari olacağı kabul edilerek bütçe tahmini 1 milyar 500 milyon lira olarak öngörülmüştür. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

•Bütee 
tahmini 

675.0 
765.0 
800.0 
925.0 

1 275.0 
1 390.0 
1 500.0 

Tahaıkkukat 
(Haliye) 

658.7 
722.6 
814.0 
905.9 

1 147.2 
1 359.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

476.0 
529.0 
545.7 
660.1 
874.9 

1 020.5 

Tahsilatın tahaMmka % nisbeti 
(Haliye) 

72,2 ~ 
73,2 
67,0 
72,8 
76,2 
75,0 

DAHtLDE ALINAN 

Bölüm : 52J0O0 - Madde : 52.120 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % ni^beti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay ısonıu 
7. » » 
8. » »' 

640.9 
789.7 
929.7 

576.6 
591.5 
812.6 

+ 
+ 
+ 

73.3 
98.2 

117.1 

+ 
+ 
+ 

1.2,9 
14,2 
14,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

•6. Ay mmı 
7. » » 
8. » »< 

640.9 
789.7 
929.7 

6. Ay ;sonu 
ı5. ,» » 
4. » » 

734.2 
610.3 
489.2 

1 375.1 
1 400.0 
1 418.9 

618.5 
705.1 
744.8 
934.7 

1 143.6 
1 301.8 

+ 
,+ 
,+ 
+ 
•+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 94.7 
+ 86.6 
+ 70,4 

112.6 
86.6 
39.7 

229.6 
306.2 
158.2 

+ 
+ 
+ 
+ 

22,2 
14,0 

5,6 
32,5 
32,7 
13,8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

1 469.8 
1 486.6 
1 489.3 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (1 900 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat dununu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyriyle malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler göz önünde tutularak, 1968 yılında 'bu gelir kaynağından 1 milyar 500 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edimidir . 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Yıl içindeki tahsilat seyrine göre dâhilde alman İstihsal Vergisi hasılatının 1968 malî yılı sonunda % 15,2 nisbetinde -bir geleme kaydedeceği 

tahmin olunmaktadır. Bu vergiden 1968 senesinde-sağlanacak gelirin hesabında, bu yıl içinde İstihsal Vergisine tabi olan -sanayi mamullerinin is
tihsalinde meydana gelecek artışlar ile ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik gelişme seviyesinin icaplarına uygun olarak alınacak iyileştirici ted
birler de göz önünde tutulmuş bulunmaktadır. Bu duruma göre 1969 senesi bütçe tahmini 1 milyar 900 milyon lira olarak derpiş edilmiştir. 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (2 100 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir etmesi muhtemel faktörler 

göz önünde tutularakı 1968 yılmda bu gelir kaynağından 1 milyar 575 milyon lira tahsilat yapılacağı tasman edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Yıl içindeki tahsilat seyrine göre bu verginin hasılatında 1968 malî yılı sonunda % 15,5 nisbetinde bir gelişme olacağı anlaşılmaktadır. 
Akaryakıt istihsal Vergisi tahminleri, ilgili devrede tüketileeeği öngörülen vergiye tabi akaryakıt miktarları esas alınmak suretiyle yapılmak

tadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman bilgilere göre, 1969 senesinde memleketimi^e 965 bin 414 ton benzin, 450 bin ton gazyağı, 

1 milyon 945 bin 080 ton motorn, 75 bin ton luel - oil No. 4, 2 milyon 899 bin 900 ton fuel - oil No. 5 - 6, 30 bin ton jet yakıt!, 180 bin ton L. P. G. 
ve 120 bin ton makina yağı tüketileeeği anlaşılmıştır. 

Bahis konusu tüketim tahminlerine dayanılarak ve vergiden muaf olan akaryakıt ürünleri tüketimi göz önünde bulundurulmak suretiyle 1969 
.sen«si bütçe tahmini 2 milyar 100 milyon lira olarak hesabedilmiş ve tahminin müfredatı aşağıda 'gösterilmiştir. 

Akar yakıtın cinsi 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Fuel - Oil No. 4 
Fuel - Oil No. 5 
Jet yakıtı 
L. P. G. 
Makina yağı 

Vergivö tabi 
Tüketim (Ton) 

965: 434 
450 000 

1 949 020 
75 000 

2 899 900 
30 000 

180 000 

İstihsal Vergisi 
behe;< ton için 

(Lira) 

745,0 
441,0 
485,0 
420,0 

60,0 
441,0 

50,0 
120 000 Kıymetin % 30 

Toplam vergi 
miktarl 

(Milyon T.L.) 

720 
198 
943 
31 

174 
13 

9 
14 

2 100 
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MUAMELELERİ VERGİSİ 1969 yılı için H i k m e t i n teklifi (920 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 .malî yılının neticem alın'an 8 ayhk devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet .olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler göz önünde tutularak, 1968 yılında -bu gelir kaynağından 775 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 senesi tahsilat seyrine göre bu verginin hasılatında % 21,9 nishetinde hir gelişme meydana geleceği anlaşılmaktadır. Geçen seneler gelişme 

hızları ile banka kredileri hacmmda meydana gelecek artışlar göz önünde tutularak, 1969 senesinde bu verginin hasılatında % 18,7 nimetinde bir ge
Iişme 'beklenmektedir. Bu .duruma göre 1969 senesi bütçe tahmini 1968 tahsilat tahminine nazaran 145 milyon lira fazlası ile 920 milyon .lira olarak 
tesMt edilmiştir. 
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VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (110 000 000) 

1 - 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel 
faktörler gözönünde tutularak yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 105 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 M için yapüan « m ü ı : 

1969 bütçe tahmini, geçen senelerde kaydedilen artış "mabetleri ve çeşitli nakliyat kurumlarından alman bilgiler gözönünde tutulmak suretiyle 
1968,tahsilat tahminine nazaran 5 milyon lira fazlasiyle 110 milyon lira'olarak teSbit edilmiştir. 
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VERGİSİ 

1968 yılı için Hükümetin teklifli (75 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 65 milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 senesi tahsilat seyrine göre, bu seneki gelişme hızının % 10 nisbeti «varında olacağı anlaşılmaktadır. 1969 senesi bütçe tahmini 1968 sene

si tahsilat tahminine göre 10 milyon lira fazlasiyle 75 milyon lira olarak teshit edilmiştir. 
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VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin « l i f i (1 800 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 mali yıhnm neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir etmesi muhtemel faktörler 

•gözönün** tutularak 1968 yılında bu gelir kaynağından 1 milyar 150' milyon lira tahsilat yapılacağı talimin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Bu maddede akaryakıt ürünleri dışında kalan diğer ithal maddelerinden sağlanacak olan Gümrük Vergisi hasılatı yer a t a k t a d ı r . 
Akaryakıt ürünlerinden alman Gümrük Vergisi tahminleri -bütçe tertip ve uygulamasında açıklık sağlamak gayesiyle -başka (bir maddede yer al-. 

mıştır. 
Ancak, Gümrük Vergisinin şimdiye kadar yapılan uygulamalarda meydana gelen ensidanslarına akaryakıt ithalâtı da dâhil .olduğundan Bütçe 

tahminlerinde bu ensidanslardan faydalanılmaktadır. 
1967 senesinde vergiye tabi olan genel ithalât değeri esas alınmak suretiyk yapılan ensidans hesaplarına göre, bu senede Gümrük Vergisi ge

nel ensidansı % 23,9 nispetinde çıkmıştır. 1968 senesinin neticeleri alman uygulama devrelerinde de aynı ensldansın devam etmekte olduğu müşa-
hade edilmektedir. Bu durum -gözönünde tutularak 1969 senesinde de Gümrük Vergisi uygulamasında % 24,1 nimetinde bir ensidansm cari elaca-
ğı kabul edilmiştir. 

1969 ödemeler dengesinde Ibu sene ithalât 860 milyon dolar olarak programlanmış 'bulunmaktadır. Bu genel ithalât miktarının 760 milyon dolar
lık (6 milyar 408 milyon Türk Liralık) kısmının vergiye tabi ithal mallarından ibaret olacağı göz önünde tutularak ve buna tesbit edilen ensidansı 
uygulamak suretiyle (akaryakıtlardan alman Gümrük Vergileri dâhil) Genel Gümrük Vergisi tahmini 1 milyar 975 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. 

Akaryakıtlardan alman Gümrük Vergileri Bütçede ayrı bir maddede yer aldığından buna ait 175 milyon liralık miktar tenzil edilmek suretiyle 
akaryakıt dışında kalan maddelerden 1969 senesinde sağlanacak Gümrük Vergisi hasılatı 1 milyar 800 milyon lira olarak tahmin olunmuştur. 
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VERGİBÎ 1989 y ılı -için Hükümetin teklifi (175 000 000) 

1. 1968 senesi tahsüat durumu : 
1968 malî yılının netice*, alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuma, kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler göz önünde tutularak, yıl sonunda İm gelir kaynağından 170 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
Bu verginin tahmini, belli 'bir sene ithal edilecek akaryakıt ürünlerinin miktarları esas alınmak suretiyle y a r m a k t a d ı r . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Petrol Dairesi Reisliğinden alman bilgilere göre, 1969 senesinde memleketimizde tüketilecek olan akar

yakıt ürünlürinden bir kısmının yapılacak ithalât ile karşılanacağı anlaşmaktadır . Buna göre 1G69 senesinde doğrudan doğruya ithal edilecek ve
ya ithal ham petrolünden memleketimizde yapılan tasfiye ameliyesi sonunda elde edilecek olan a k a r - y a k ı t ürünleri, benzin 475 bin ton, gazyağı 270 
bin ton, motorin 960 ıbin ton, fuel - oil No. 4, 65 bin ton, fuel - oil No. 5 - 6, 1 milyon 40O bin ton, makine yağı 120 bin ton, L. P. G. 110 bin ton ve 
jet yakıtı 30 bin ton olarak tahmin edilmiştir. 

Halen akaryakıtlar için uygulanmakta olan Gümrük Vergisi miktarları esas alınmak suretiyle ithal ham petrolünden alınacak olan Gümrük 
Vergisi miktarı 175 milyon lira olarak hesaplanmış ve 1969 bütçesi için bu miktar esas alınmıştır. 

Çeşitli akar -yak ı t ürünlerinden beklenen Gümrük Vergisi miktarları aşağıdaki gibidir. 

Akaryakıt cinsi 

Benzin 
Yazyağı 
Motorin 
Fuel - Oil No. 4 
Fuel - Oil No. 5 - 6 
Madenî yağlar 
I , P. G. 
Jet yakıtı 

İthalât miktarı 
(Ton> 

475 000 
270 000 
960 000 
69 000 

1 400 000 
120 000 

Gümrük Vergisi 
•beher ton için 

(Lira)! 

146,50 
37,00 
52,50 
15,00 
15,00 
80,00 

110 000 (Kıymetin % 15 i) 
30 000 37,00 

Vergi t u t a r 
(Milyon T.L.) 

70 
10 
50 

1 
21 
10 
12 

1 

175 
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ALINAN SAVUNMA VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (1 040 585 625) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 500 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Tekel maddelerinden Savunma Vergisi olarak tahakkuk eden hazine alacağı 1965 yılında 579 milyon, 1966 yılmda 516 milyon ve 1967 yılında ise 

731 milyon liradır. 
Tekel Genel Müdürlüğünden alman bilgiye göre 1969 yılında bu vergi hâsılasının 1 milyar 40 milyon 585 bin 625 lira olacağı anlaşılmıştır. 
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SAFİ HASILATI 1969 yılı için Hükümetin teklifi (1 150 656 616) 

1. 1968 senesi tadilat durunm : 
1968 malî yılının neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna -kadar bu gelir kaynağından 650 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir-. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Tekel maddelerinden tekel safi hasılatı olarak tahakkuk eden Hazine hissesi 1965 yılında 624 milyon İ966 yılında 551 milyon ve 1967 yılında 

ise 889 milyon liraya ulaşmıştır. 
Tekel Oenel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1969 yılında bu kaynaktan 1 milyar 150 milyon 656 bin 616 lira sağlanacağı anlatılmıştır. 



- 9 0 0 -

(Müyoîi Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 
Bütçe 

tahmini 
Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 

(Haliye) (Haliye) (Haliye) 

326X) ~ 324~8 99$ 
360.4 356.1 97,7 
380.2 380.2 99,9 
399.1 325.5 81,1 
448.6 390.5 -87,1 
440.8 359.3 81,5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

ŞEKER İSTİHLÂK 

Bölüm : 52.000 - Madde : 52.500 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

330.0 
345.0 
400.0 
440.0 
480.0 
470.0 
1510.0 

1968 yılı gaye tahsilatı 

:6, Ay mim 
7. » » 
S. » » 

201.9 
235.6 
268.7 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

1MG 
226.3 
298.8 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

+ 
+ 
-

7.2 
9.3 

30.0 

+ 
+ 

3,6 
4,1 

10,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay mm 
7. » » 
8. >* » 

201.0 
235.6 
268.7 

6. Ay s o m 
5. » » 
4. » »ı 

224.4 
192.7 
120.2 

426.3 
428.3 
388.9 

330.0 
361.2 
409.9 
329.3 
507.2 
419.0 

.+ 
+ 
+ 
+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 
+ 

8.0 
7.9 

12.0 

29.5 
31.1 
48.7 
80.5 

178.4 
88.2 

+ 
:+ 
+ 

9,8 
9,4 

13,4 
19,6 
54,1 
17,3 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

434.3 
436.2 
376.9 
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VERGİSİ 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (700 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yık neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata olumsuz olarak tesir etmesi muhtemel fak
törler göz önünde tutularak 1968 yılında bu gelir kaynağından 300 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahmininin 
altında kalması, şeker şirketinin malî bünyesinin arsenisman ihtiyacı içinde bulunmasından ileri gelmektedir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Bu verginin tahmini senelik şeker tüketim .miktarları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden alman bilgi

lere göre, 1969 yılında memleketimizde 411 bin ton kristal ve 149 bin ton küb şeker olmak üzere cem'an 560 bin ton şeker tüketileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Beher kilo itibariyle küp şekerden 1 lira vö kristal şekerden 85 kuruş İstihlâk Vergisi alınmaktadır. Bu hesaba ve Şeker Şirketinin trezzorori 
durumunun yıl içinde düzeltilmesi sayesinde geçen yıl borçlarının tahsil <dilebüeceği varsayımına göre 1969 bütçe tahmini 70O milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. 
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DIŞ SEYAHAT HARCAMA 

(Milyon Tl.) 
Bölüm 52.000 - Madde : 52.600 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

GBütçe 
tahmini 

100.0 
120.0 
192.0 
150.0 
172.0 
190.0 

Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) 

flOO.4 98.6 98,2 
110.8 108.8 98,1 
117.$ 115.2 97,7 
138.5 136.1 98,2 
146.4 145.9 99,ı6 

IMİye sabıka tahsilatı 

98.6 
110.3 
120.1 
143.6 
162.2 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nislbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nkbeti 

6. Ay ısamı 
7. » » 
«. » »' 

106.0 
121.7 
13:6.7 

97.2 
109.3 
120.8 

+ 
+ 
+ 

8.7 
12.4 
15.9 

8,9 
11,3 
13,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

16. Ay Bonu 
7. » » 
8. » »' 

106.6 
121.7 
136.7 

16. Ay ısomt 
5. » » 
4. » » 

65.0 
,52,9 
41.4 

171.0 
174.6 
178.1 

! + 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 
+ 
+ 

5.7 
5.9 
5.4 

11.6 
9.8 

23.5 
18.6 

+ 
;+ 
+ 

11,7 
8,8 

19,5 
12,9 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

176.7 
180.5 
183.5 
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LARINDAN ALINACAK VERGİ 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (200 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılı neticesi .alnmn 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir .kaynağından 190 milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 senesi tahsMt seyrine göre hu verginin sene içindeki gelişme hızı % 17 civarında olacaktır. Geçmiş seneler tahsilat seyrine göre 1969 se

nesi için % 5 nimetinde bir gelişme 'beklenebileceği neticesine vanlmıştır. Bu duruma göre 1969 bütçe'tahmini 1968 senesi tahsilat tahminine na
zaran '26 milyon lira fazlasiyle 200 milyon Lira olarak tesbit edilmiştir. 
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VEEEGİSİ 

1989 yılı için Hükümetin teklifi (800 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : ' * 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak bu gelir kaynağından yıl sonuna kadar 6Ö0 milyon lira 
tahsilat yapılacağı talimin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1968 senesi tahsilat seyrine göre, bu seneki gelişme luzınm % M nisbetine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ge.mdş senelerde kaydedilen artış nis

petleri de göz önüne alınmak suretiyle 1969 sonesinde Damga V e l i s i hasılatında % 12 nlsbctinde kir gelişme heklenmeldedir. Bu duruma göne 
1969 senesi bütçe tahmini 1968 senesinde tahsili umukuı miktardan 200 milyon lira tutanınla bir fazlalıkla 800 milyon lira olarak testoit edilmiştir. 
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A) 

B) 

(Milyon Tl.) 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye- Sabıka tahsMâtmın 
b k evvelki yıldan farkı 

iye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

Bölüm 

EMLÂK ALIM 

52.000 - Madde : 52.800 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1967 
1908 

Bütçe 
tahinini 

134.0 
146.0 
190.0 
216.0 
260.0 

Tabakkukat 
(Hâliye) 

I30J5 
162.9 
187.9 
229.3 

Tahsilat 
(Haliye) : 

129.3 
1564 
187.5 
228.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99,0 
96,0 
99,7 
99-0 

Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

G'econ yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1908 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay s o m 
7. » » 
8. » » 

142.6 
170.0 
196,3 

115.1 
135.3 
154.9 

+ 27.4 
34.7 
41.3 

+ 
+ 
+ 

23,8 
25,0 
20(5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı Cîtveıı yılın geri kalan aylar tahsilatı 

i>. Ay »onu 
7. » » 
8. » » 

142.10 
170.0 
1.90.3 

;fi. Ay smm 
5. »( » 
4. » » 

1W.İI 
96.1 
76.5 

Yıllığa irca. 
edilen tahsilat 

200.1 
272.8 

131.0 
159.1 
190.2 
231.4 

+ 
:+ 

Artışa - eksilişe göre 
zanı veya, tenzili gereken 

[ 

+ 
+ 

27.0 
23.8 
20,3 

28.1 
31.1 
41.2 

21,4 
19,5 
21.4 

Yıl sonuna İvadar 
tahsilat tahnıini 

286.5 
289.9 
293.3 
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VERGİSİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (350 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
Malî yılm neticesi 'alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel faktör

ler göz muinde tutularak, 1968 yıhnda hu gelir -kaynağında 290 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi icm yapüan tahmin : 
Emlak Alım Vel i s in in 1968 senesindeki tahsilat seyri gelişme hızınm % 25 nisbetine ulaşacağım göstermektedir. Oecmi§ seneler tahsilat 

artısı ,1a göz önünde tutularak hu verginin hasılatımla 1969 senevide % P> nöbetinde bir gelişme Eklenmektedir. 1969 bütee tahmini bu gelişme 
hızı'esas alınarak 1968 tahsilat tahminine nazaran 60 milyon lira fazlasiyle 350 milyon li™'olarak tesbit edimidir. 



- 9 0 8 -

KALDIRILAN VERGİLER 

(Milyon Tl.) 

Bölüm 52.000 - Madde : 62.900 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

2.0 
4.0 

11.0 
11.0 
15.0 
10.0 
10.0 

Tahakkukat 
(Haliye) 

Tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) Haliye sabıka tahsilatı 

5.1 
12.3 
22.3 
13.5 
23.9 
14.9 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

H- 3.9 + 325,0 
+ 7.2 + 141,1 
+ 10.0 + 81,3 
— 8.8 — 39,4 
.+ 10.4 + 77,0 
— 9.0 — 37,6 

B) Bütçe ydı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » >> 

11.8 
13.0 
14.4 

6.7 
8.0 
9.1 

I-
+ 
+ 

5.0 
5.0 
5.2 

74,6 
62,5 
57,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yüı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 
Artışa - eksilişe göre 

zam veya tenzili gereken 

6. Ay sanu 
7. » » 
S. » »' 

11.8 
13.0 
14.4 

6. Ay sonm 
5. » » 
4. * » 

8.2 
6.9 
5.8 

20.0 
19.9 
20.2 

+ 
+ 

• 6 . 1 
4.3 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

26.1 
24.2 
23.5 
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ARTIKLAR 1960 yılı için Hükümetin teklifi (10 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1.968 ,rnalî yıkımı neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ffirc önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu grelir kaynağındım 10 milyon Jira 

tahsilat yapriacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Bu kaynaktaki mevcut bakiyeden 1!)6î) yıh içinde 10 milyon lira tahsilat yapılabileceği anlaşdd^mdau 1969 yılı bütçe tahmini 10 mayon 

lira olarak tesbit edilmiştir. 
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RESMİ I 
1969 yılı için Hükümete teklifi (1 200 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
Malî yılın neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre 1968 yılında bu gelir kaynağından 950 milyon lira tahsilat yapılacağı ter

inin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Bu gelir -kaynağının tahmini yergiye tabi ithalât miktarı göz önünde tutulmak suretiyle yapılmaktadır. 
1969 senesi ithalâtının 712 milyon dolarlık (6 milyar 408 milyon Türk liralık) kısmının bu resme tabi ithâl mallarından ibaret olacağı göz 

önüne alınarak 1969 senesinde 1 milyar 200 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Mlyon Tl.) 

Bölüm 

RIHTIM 

53.000 - Madde : 53.110 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

3962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

35.0 

Tahakkükat 
(Haliye) 

Tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilat! Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

)6. Ay amu 
7. » » 
•S. »' » 

G) Bütçe tahminine 

1968 yılı tahsilatı 

16.2 
19.2 
20.6 

esas olan rakamlar 

Afi.2 
19.2 
20.6 

: 

1968 yılı tahsilatı 

16. Ay goıonı 
7. » » 
8. »' » 

16.2 
19.2 
20.6 

6. Ajy soma 
5. » > 
4. » » 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

16.2 
19.2 
20.6 

Artışa - Asiliğe göre 
zam veya tenzili gereken 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 



'"." '• 

o 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk vs tahsilat : 

Bütçe Tahakkükat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

Bölüm 

Haliye şahika tahsil; 

TAPU 

53.000 - Madde : 53.210 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

iti Miktarı % nisbeti 

1962 90.0 105.4 
1963 125.0 133.5 
1964 22.0 21.2 
1905 24.0 26.5 
1966 30.0 31.4 
1967 36.0 30.4 
1968 30.0 

B) Bütçe yüı tahsilatının bir ev 

1968 yıh gaye tahsilatı 

6. Ay «omu 13..6 
7. » » 15,9 
8. » » 18.4 

C) Bütçe tahminine esas olan 

1968 yıh tahsilatı 

104.7 99,3 
132.7 99,2 
21.0 99,0 
25.5 96,0 
26.4 82,0 
25.1 82y5 

nrelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıl 
devresi tahsilatı Miktarı 

13.7 - 0.1 
16.9 - 1.0 
18.4 

t rakamlar : 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

a göre farkı 
% nisbeti 

- 0,7 
5,9 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

106.6 + 24.9 
134.3 + 27.6 
21.3 - 113.0 
25.9 + 4.6 
29.6 + 0.8 
28.6 _ 1.0 

Artışa - eksilişe göre Yıl soı 
zam veya tenzili gerdken tahsilâ 

,+ 30,5 
+ 25,9 
— 84,1 
•+ 21,5 
;+ 3,0 
- 3,3 

mna kadar 
it tahmini 

6. Ay aopu 
7. » » 
8. » » 

13.6 
1.5.9 
18.4 

6., Ay wm 
5. * » 
4. » » 

14.9 
11.7 
10.2 

28.5 
27.6 
28:6 

-
-

0.1 
0.6 

28.4 
27.0 
28.6 
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HARÇLARI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (35 OOO 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tü tu lara^ -bu gelir kaynağından yıl sonuna kadar 26 milyon H 
tahsilat yapılacağı tahinin .edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Tahsilat seyrine göre 1969 bütçe tahmini 1968 yılı tahsilat tahminine nazaran 9 milyon lira V a s i y l e 85 milyon lira olarak öngörülmüştür. 



91C 

MAHKEME 

Bölüm : 53.000 - Madde : 53.220 
A) a „ j a n yıli.ava a:'t t a î , n -

Bütçe Tahakkukat 
Sone talimini (Haliye) 

"İÖĞ2 "47.0 57J 
1963 63.0 57.0 
1964 66.0 63.1 
1965 75.0 71.9 
1966 95.0 81.1 
1967 90.0 76.7 
1968 75.0 

t:,îıa:iml: ve tahsilat : 

Tahsilât Tahsilatın tahakkuka % nisbetİ 
(Haliye) (Haliye) 

^ """S8,7"" 
51.6 90,5 
567 89,8 
67.9 94,1 
77.6 94,2 
71.î) 93,7 

3 ) Biifcee yılı t a h m â t o n bir evvelki yıl t ad i l â t ı ile nmkayesosi 

1968 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 38.4 
7. » » 45.6 
8. » »' 53.8 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farla 
devresi tahsilatı Miktarı 

3: >.7 -| 2 ş' 
41 9 -}- 3 7 
48,3 i- 5 4 

% nisbeti 

!• 7 .2 
1- } ' • ; • ; 

• 1 1 !.! 

[al iye sabıka tahsilat! 

53.9 
54.2 
60.0 
70.9 
80.9 
74.5 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

-f 7.9 -!- 17,3 
-1- ' 0.2 — 0,4 
h 5 8 + 10,7 

-h 10.5 + 17,5 
-1- 10.0 + 14,1 

6.4 - - 7,9 

ö) Eütoa tahminim c o s «lan rakamlar . 

1968 yılı tahsilatı GOOC.L yılın geri kalan aylar tahsilatı ..î.slind 
A i - t l « U . . « k 5 H ] i M 0 , î ü l . O 

. a ınv^a tenz iü gereken ta! ı s: 
t.nın.;.ı kadar 
it tahıniııi 

6. Ay sonu 
7. » » 

» »' 

38.4 
45.6 
53.8 

•6. Ay somı 
5. » » 
4. »' » 

38.8 
32.6 
26.2 

78.2 
80.0 2.9 

79.9 
81.0 
82,9 
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(MUycm Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini i 

'25.0 
20.0 
25.0 
37.0 
45.0 
48.0 
50.0 

Tahakkukat 
(Haliye) 

18.8 
20.2 
32.1 
39.1 
46.8 
50.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

18.8 
20.2 
32.1 
391 
46.8 
50.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99~Â 
99,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

NOTER 

Bölüm : 03.000 - Madde : 53.230 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı 

Geçen yılm aynı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

16. Ay, mm 
7. » » 
8. :» » 

24.7 
28.9 
32.7 

22.1 
26.2 
30.2 

+ 
+ 
+ 

2.5 
2.7 
2.5 

+ 
+ 
+ 

11,3 
10,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1968 yüı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

•6. Ay, sionoı 
7. # » 

24.7 
28.9 
32.7 

6. A y SIÜÜIIU) 

5. » y 
4. » » 

28.0 
23.9 
19.9 

52.7 
52.8 
52.6 

18.8 
20.2 
32.1 
39.1 
46.8 
50.1 

+ 
+ 
+ 

Artışa - dksilise göre 
zam veya tenziM gereken 

+ 
+ 
+ 

8.1 
2.4 
1.6 

6.9 
1.3 

11.9 
6.5 
7.1 
3.3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

57,9 
7,3 

58,9 
20,2 
18,3 

7,0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

55.8 
55.2 
54.2 
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HAJSCLAEI 
1909 yılı için Hükümetin teklifi (50 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1üob malı ymnm neticesi alınan ö ayım aevresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 45 milyon lira 
tahsilat y a p ı l a d ı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Geçmiş senelerdeki artış nisbetleri de göz önünde tutularak 1969 yılı bütçe taharrini 19968 yılı tahsilat tahminine nazaran 5 milyon lira fazlası^ 
lo 50 .mily'on lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilât Tahsilatın tahakkuka % riisbeti 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Hain 

1962 0.531 1.882 
1963 2.000 0.166 
1964 1.014 
1965 7.000 5.012 
1966 3.000 17.055 
1967 10.000 9.089 
1968 25.000 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir ev 

1968 yılı gaye tahsilatı 

)6.. Ay soran 5.8 
7. » » 6.7 
,8. » » 7.5 

C) Bütçe tahminine esas olan 

1968 yılı tahsilatı 

€. Ay ısorau 5.8 
7. » » 6.7 
8. » » 7.5 

1.882 100,0 
1.165 100,0 
1.014 100,0 
5.012 100,0 

17.055 100,0 
9.089 100,0 

nrelM yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

4.2 + 1.5 + 35,7 
5.0 + 1.7 + 34,0 
5.9 + 1.6 + 27,1 

L rakamlar : 

Yılhga irca 
Geçen yılın geri kalan aylar tahsüâtı edilen tahsilat 

6. Ay mrm 4.8 10.6 
5. >^ » 4.0 10.7 
4. » » 3.1 10.6 

Bölüm : 

re sabıka tahsilâ' 

1 883 
0 165 
1017 
5 012 

17 058 
9 089 

Artışa - eksi: 
zam veya tenzi 

TRAFİK 

53.000 - Madde : 53.250 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

ti Miktarı % nisbeti 

+ 

,+ 
1+ 
+ 

lise göre 
li gereken 

1.7 
1.3 
0.8 

1.343 
1.718 
0.852 
3.920 

11.968 
7.969 

Yıl s( 
tahsil 

+ 248,7 
- 91,2 
+ 516,3 
,+ 385,4 
+ ,242,3 
— 46,7 

>nıma kadar 
Lât tahmini 

12.3 
12.0 
11.4 
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HARÇLARI 
1969 yılı için Hükümetin teklafi (15 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılmın neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 10 milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Tadi lâ t seyrine göre 1969 bütçe tahmini 15 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilât 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmM 

2.9 
2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
3.3 
3.0 

Tahafcknkat Tahsilat Tahsilatın tahafckuka % ndsbeti 
(Haliye) (Halliye) (Haliye) 

2X) ~" 2.0 m0 
1.9 19 100,0 
2.5 2.5 100,0 
2.6 2.6 100,0 
2.9 2.9 100,0 
2.6 2.6 100,0 

BASIMEVLERİ OKULLARI VE 

Bölüm : 61.000 -

Haliye sabıka tahsilatı 

2.0 
1.9 
2.5 
2.6 
3.0 
2.6 

• Madde ; : 61.110 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı 

,—. 
• — • 

+ 

+ 
—< 

0 3 
0.1 
0.6 
— 
0.4 
04 

% nisbeti 

— 13,0 
>— 5,0 
.+ 31,5 

— 
+ 16,0 

— 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı 

6. Ay **m 
7. * » 
8. » » 

1.2 
1.3 
1.4 

1.3 
1.5 
1.6 

Miktarı 

- 0.1 
- 0.2 

0.1 

% nisbeti 

7,6 
13,:] 
6,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 yüı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay soma 
7. >̂  » 
8. » » 

1.2 
1.3 
1.4 

6. Ay «mu 
5. » » 
4. » »' 

1.3 
1.1 
1.0 

2.5 
2.4 
2.4 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

0.1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

2.5 
2.3 
2.4 
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VE DİĞER KURUMLAR HASILATI 
1989 yıh için Hükümetin teklifi (3 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılmm neticesi- alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri güz ününde tutula-ak, yd sonuna kadar bu «eli, kavnağm-dan 2 ,nily. 
50O bin lira tahsilat yapdacağı tahmin edikmstir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

İlgili müesseselerden alman bilgiye güre bu kaynaktan 19G9 yıhnda :! nn!;.;a lira sağlanabileceği teskit edilmiştir. 



(M3]yon TL) 

•M c.v3 îa^y^ i;!,:;,: "':.:•, v; tahsilat : 

SonO 

1062 
1900 
1904 
:ü)or> 
1900 
ı907 
!908 

liat.c.o 
tahmini 

05.0 
34.0 
05.5 
00.5 
40.0 
40.0 
40.0 

Takaukukat 
(Hal iye) 

00.7 
:U.Y 
07.4 
38.4 
3B.8 
oo.,t 

Tahsilat Tak 1-M .̂L ... ..:.' . ha % nM.oii 
(Uakiye) ^ l a ü . ) 

37.4 
08•ı ' ' 
38.8 " v M 
oo.o 100,0 

B) Bütcs yılı tahs i la t ın ın bir e w d k i yıl tahsilat ı ilo m u f c a y ^ a i 

1908 yılı gaye tahsilatı 

ı6. Ay «oııu 
7. » » 
8. » » 

35.1 
41.6 
43.1 

(ku<-orı vılm aym 
. J c ^ s İ tahsilatı 

'•:ı0 
0 ! 0 

Y;.0 

Bir evvelki yıla göre farkı 
•Miktarı 

-
i 

I -

• Y i 

ı o ' 

O) Eütno taki ikı lnn o.W3 elan r r f c - Y a r : 

1968 yılı tahsilatı <Jor.>ıı yünı geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay «mu 
7. » » 
8. » » 

35.1 
41.6 
43.1 

•(i. Ay S«uıı 
0. * » 
•1. » » 

6.5 
5.0 

% n-isbeti 

" - i _ o 

; : • • : • • -

i- !:;/) 

Yı]]ı.?a i m i 
edOau lahıalâ! 

41.0 
4(İ.G 
40.1 

E : I ; U . : 

M i l PİTTAITCO 

S10ÖJ - Î/Iadd3 ; GL120 

II a! iyo - Sabıka tahvilâtının 
İM" evvelki yıldan l'arkı 

ıh!ka iahsOlatı Miktar ı % nksbeti 

00. 

:i7. 

l/i 
4 0 
2.7 
1.0 
9.4 
2.3 

5,3 
h 13,0 
-i- 7,8 
h 2.G 
-ı- :ı,o 

5,9 

Ya.sa - eksilkse ^ r o Yıl soınma kadar 
luvoya tenz i l ı r - reken . tahsilat tahmini 

1.1 
l.G 48.2 

Al 1 
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İDARESİ GELİRİ 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (44 500 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılmm neticesi alınan 8 avlık <levre.smcle.ki tarsilât seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 44 .milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. " 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Millî Piyango İdaresinden alman bilgi nazara almarak 1969 yılında bu kaynaktan 44 milyon 500 bin lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

http://levre.smcle.ki
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(Milyon Tl.) 
Bölüm : 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat 
Sene tahmini (Haliye) 

1962 1.5 1.4 
1963 1.6 1.3 
1964 1.2 2.2 
1965 2.5 1.9 
1966 3.0 2.2 
1967 3.0 2.2 
1968 3.0 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 

MÜKERRER SİGORTA 

61.000 - Madde : 61.210 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki vıldan farkı 

(Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1.4 100,0 1.4 
13 100,0 1.3 
2.2 100,0 2.2 
1.9 100,0 1.9 
2.2 100,0 2.2 
2.2 100,0 2.9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı üe mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay «mu 2,1 
7. :» » 2.1 
8. » »ı 2.1 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nöbeti 

2.1 
2.1 
2.1 

— 0.087 — 5,8 
— 0.062 — 4,3 
+ 0.893 + 66,1 
— 0.279 — 12,6 
+ 0.317 + 15,7 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tonziii gereken 

6. Ay somu 
7. ;» » 

2.1 
2.1 
2.1 

fi. Ay « n u 
f>. »' » 
4. » » 

0.1 
0.1 
0.1 

2.2 
2.2 
2.2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

2.2 
2.2 
2.2 
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ŞİRKETLERDEN ALINAN 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (2 500 000) 

1. 1968 senesi tadilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar 'bu gelir kaynağından 2 milyo: 
500 ten lira t ad i l a t yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 1969 yılında 2 milyon 500 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Ti.) 

A) Geçen jıl lara ait tahmin, tahakkuk vy tahsilat : 

Bütçe Tahaikkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbel, 
Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1962 1.2 1.3 1.2 95,4 
1963 0.7 1.1 1.1 100,0 
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 1.3 1.3 100,0 
1968 2.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsüâtı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay »ma 
7. »ı » 
8. » » 

PETROLDEN DEVLET 

Bölüm : 61.000 - Madde : 161.220 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

TM iye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1.2 - 05 - 28,8 
1.1 - 0.068 - 5,4 
1.0 - 0.082 - 6,8 
1.2 + 0.2 + 20,0 
1.3 + 0.1 + 8,3 
1.3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edikm tahsilat 
Artıya - eksilişe göre 

zam veya tenzili gereken 
Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

«. Ay ««m 
7. »f » 
8. » » 

6. Ay is-oou 
5. » » 
4. » >̂  
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HAKKI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (3 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık d e v r i n d e k i tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar- İm gelir kaynağından 2 milyon 400 
bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Petrol Dairesinin verdiği bilgiye göre bu kaynaktan 1969 yılında 3 milyon lira sağlanabileceği tesbit edilmiştir. 
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(Müyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

W62 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

4.0 
5.2 

14.0 
18.0 
14.0 
15.0 
40.0 

TahaMmkat Tahsilat T a M a t m tahakkuka % nfebeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) 

^ 1 5.1 ' 10^) 
14.5 13.1 90,4 
13.7 13.7 100,0 
17.0 12 6 74,1 
15.4 15.4 100,0 
30.7 30.7 100,0 

Bölüm 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı 

B) Bütçe yılı tahsilatının Mr evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yıh gaye tahsilatı 
Geçen yılm aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nimeti 

6. Ay samı 
7. » » 
8. » » 

17.2 
20.6 
24.1 

13.6 
17.0 
20.1 

3.6 
3.6 
3.9 

26,4 
21,1 
19,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay « H M 
7. » » 
8. » » 

17.2 
20.6 
24.1 

6. Ay mim 
6. »* » 
4. » » 

18.1 
14.7 
11,6 

35.3 
35.3 
35.7 

5.1 
15.1 
30.2 
13.2 
16.8 
31.7 

PETROLDEN DEVLET 
61.000 - Madde : 61.230 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

% nisbeti 

+ 40,8 
+ 192,0 
'+ 100,0 
— 56,2 
+ 27,2 
+ 88,6 

+ 
+ 

+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 4.7 
+ 3.1 
+ 2.2 

1.5 
9.9 

15.1 
17.0 
3.6 

14.9 

Yıl sonuna kadar 
tahsil ât tahmini 

40.0 
48.4 
'37.9 
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HISSESI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (42 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılmun neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 40 milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 penesi için yapılan tahinin : 

Petrol Dairesinden alman bilgiye istinaden 1 969 yılı bütçe tahmini 42 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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DEVLET HAKKI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (19 000 000) 

İ. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yıkımı neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat s e v i göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 15 milyon lira 
tahsilat yapılacağı talimin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgi de nazara alınarak bu kaynağın 1969 bütçe talimini 19 milyon lira olarak tesbit edil
miştir. 



A) 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
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(Milyon Tl.) 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat 
tahmini (Haliye) 

2.0 1.2 
1.8 1.3 
1.8 1.2 
1.2 1.2 
1.0 0.5 
1.3 2.3 
1.4 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % hisbeti 
(Haliye) (Haliye) 

0.1 81,5 
1.0 79,3 
1.1 91,6 
1.1 91,6 
0 3 50,0 
0.6 26,0 

OYUN KÂĞIDI 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.250 

Haliye - Şahika tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Halive sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1.8 .+ 0.069 :+ 3,7 
1.0 - 0.8 - 43,0 
1.2 + 0.2 + 20,0 
1.1 - 0.1 - 8,3 
0.3 - 0.8 _ 7,2 
0.7 + 0.4 + 133,3 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay mim 
7. * » 
8. » » 

0.5 
0.5 
0.5 

0.4 
0.4 
0.5 

0.1 
0.1 

25,0 
25,0 

C) Bütçe tahminine ©sas olan rakamlar 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 
Artışa - eksilişe göre 

zam veya tenzili gereken 

6. Ay Komu 
7, ») » 

0.5 
0.5 
0.5 

6. Ay som 
5. » » 
4. » »' 

0.3 
0.3 
0.2 

0.8 
0.8 
0.7 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

0.8 
0.8 
0.7 
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SÂFl HASILATI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (3 400 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyıi göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 500 bin lira tah-
silâh yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 seneci için yapüan ta ta in : 

Kızılay Genel Başkanlığından alman 'bilgiye göre bu kaynaktan 1969 yılında 3 milyon 400 bin lira sağlanacağı tesbit edilmiştir. 
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KAMBİYO MURAKABESİ 
(Milyon Tl.) 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.310 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Bütçe Tahakkükat Tahsilat Tahsilâtın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farla 

Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1962 0.1 0.1 0.1 100,0 
1963 0.1 0.1 0.1 100,0 
1964 0.1 0.1 0.1 100,0 
1965 0.1 0.1 0.1 100,0 
1966 0.1 0.1 0.1 100,0 
1967 0.1 0.1 0.1 100,0 
1968 0.1 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tah ilâtı ile mukayesesi 

Geoen yılm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

<6. Ayısouu 0.1 0.1 
7. » » 0.1 0.1 
8. » » 0.1 0.1 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 vıh tahsilatı (Üeoen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

•6. Ay somu 0.1 6. Ay ısonu 0.1 
7. » » 0.1 ö. »' » 0.1 
8. » » 0.1 4. » » 0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Artışa - eksilişe göre V,î sonuna kadar 
zam veva tenzili gereken tahsilat tahmini 

— 0.1 
— 0.1 

0.1 



- 941 — 

SİNDE CUMHUSİYET MEEKEZ BANKASINDAN ALINAN 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (100 000) 

1. 1963 senesi tahsilat durumu : 

19G8 malî yılının neticesi alman 8 ayhk devresindeki t*hsilfıt seyri gö* önünde tutularak, yü sonuna kadar bu gelir kaynağından 100 bin ü 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 

Bu kaynaktan 1969 yıhnda 100 bin lka sağlanaca<h tesl)it edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatm tahakkuka % nisbeti 
Sene tahminli (Haliye) (Haliye) (Haliye) 

1962 0.050 0.136 
1963 0.050 0.141 
1964 0.150 0.009 
1905 0.150 0.245 
1966 0.150 0.011 
1967 0.150 0.011 
1968 0.100 

B) Bütçe yHı tahsüâtmın bir ev 

1968 yıh gaye tahsilatı 

16. Ay Hmm 
7. » » 

0.135 100,0 
0.141 100,0 
0.009 100,0 
0.245 100,0 
0.011 100,0 
0.011 100,0 

velki yıl tahsüâtı ile mukayesesi 

Geçen yüm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

Bölüm : 

Haliye sabıka tahsilâ" 

0.135 
0.141 
0.009 
0.246 
0.011 
0.011 

TEFTİŞ MUKABİLİ 

61.000 - Madde : 61.320 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bar evvelki yıldan farkı 

ti Miktarı % nisbeti 

+ 0.100 + '281,0 
+ 0.006 + 4,4 
— 0.132 — 93,6 
+ 0.237 + 2 633,3 
— 0.235 — 95,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 yıh tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

«. Ay ^ 
7. » » 
8. » »-

6. Ay mwa 
15. » » 
4. » » 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 
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SÎRKETLERDEN ALINAN 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (100 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde- tutularak, yıl sonuna kadar bu selir 'kaynağından 100 bin li 
tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

1969 yılında bu kaynaktan 100 bin lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yulara ait t ahmis tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sone tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliy 

1962 7.3 * 10.1 9.4 92,3 
1963 13.4 6.3 6.2 99,7 
1964 8.5 10.0 10.0 100,0 
1965 9.0 7.9 7.8 100,0 
1966 9.0 8.4 8.4 100,0 
1967 9.0 7.1 7.1 100,0 
1968 ' 7.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay mim '9.4 2.4 + 6.9 
7. »( » 10.0 3.3 + 6.7 
8. » » 12.0 3.7 + 8.2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan «aylar tahsilatı 

.6. Ayarcın 9.4 6. Ay «mu 4.8 
7. »' » 10.0 ı5. » » 3.9 
8. » » 12.0 4. » »' 3.5 

+ 287,5 
+ 203,0 
+ 221,0 

Yühğa irca 
edilen tahsilat 

14.2 
13.9 
15.5 

TAŞIM 

Bölüm : 62.000 - ] 

Haliye 
bir ev 

re sabıka tahsilatı Mik 

9.7 + 
6.4 

10.3 + 
8.0 
8.5 + 
7.2 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 13.8 
+ '7.9 
+ 7.7 

KAZ MALLAR 

Madde : 62.110 

- Sabıka tahsilatının 
rvelki yıldan farkı 
tan % nisbeti 

4.2 ,+ 77,5 
3.3 — 33,7 
3.8 (+ 59,7 
2.2 ^ - 21,3 
0.5 + 6,2 
1.3 — 15,2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

28.0 
21.8 
23.2 
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SATİŞ BEDELİ 
1959 yıh için Hükümetin teklifi (12 000 000) 

1. 1988 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılının neticesi 'alman 8 aylık devresindeki taîısilat sena söz önünde tutularak, yıl sonuna, kadar l,n çolir kaynağından J4 milyon li 
taJhsilât yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 

Bu kaynaktan 19G9 yılında 12 ,mi:lyon llra hha.lat ss*].,,m,atf, tahmin eeihnistir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
Bölüm 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

9.8 
10.4 
12.3 
15.0 
16.0 
15.0 
21.0 

Tahakkukat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) 

15.0 141 9^0 
11.7 10.5 89,4 
13.6 12.0 88,2 
15.2 13.5 88,6 
17.0 14.7 86,2 
16.3 14.6 89,5 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı 

TAŞINMAZ MALLAR 

162.000 - Madde : 62.120 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

% nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılm aynı 
devrem tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nöbeti 

6. Ay sonu 
7. » > 
8. » > 

8.9 
9.0 

11.0 

7.7 
9.5 

11.5 

+ 
-
-

1.2 
0.5 
0.4 

+ 
-
-

15,5 
0.5 
3,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca 
1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

€. Ay flom 8.9 
7. * > 9.0 
& > » 11.0 

6. Ay somu 
6. ^ > 

9.3 
7.5 
5.5 

18.2 
16.5 
16.5 

15.4 
12.0 
13.6 
16.1 
16.7 
17.0 

!+ 
4-
+ 
4-
+ 
+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenziM gereken 

1.4 

0.1 

6.3 
3.4 
1.6 
2.2 
0.6 
0.3 

.+ 
'+ 
'+ 
+ 
+ 
+ 

69,2 
22,2 
13,3 
16,1 

3,7 
1,7 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

19.6 
16.5 
16.4 
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ÎDARE GELÎELKEİ 1969 yüı için Hükümetin teklifi (15 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî p t o neticesi alman 8 a y t t devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağmdan 18 milyon lira 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
Bu kaynaktan 1969 yümda 15 milyon ılira hasılat sağlanacağı tahmin editoiştir. 
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(Milyon Tl.) 
Bölüm 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini i 

25.0 
14.0 
17.0 
20.0 
20.0 
20.0 
18.0 

Tahakkükat 
(Haliye) 

34.7 
20.7 
15.7 
19.5 
14.9 
11.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

34.7 
20.7 
15.7 
19.5 
14.7 
11.9 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

~9^8 
99,9 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı 

TAŞINIR MALLAR 

62.000 - Madde : 62.200 

Haiiye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay ısiomı 
7. » » 
18. » »» 

7.0 
7.8 
8.5 

6.1 
7.9 
8.6 

0.9 
0.1 

+ 
-

14,7 
0,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa iren 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edüen tahsilat 

6. Ay ısıoımı 
7. » » 
8. » »' 

7.0 
7.8 
8.5 

6. Ay mim 
•5. » » 
4. » » 

5.8 
4.0 
3.3 

12.8 
11.8 
11.8 

34.8 
20.7 
15.7 
19.5 
14.9 
11.9 

.+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 0.8 

5.3 
14.0 

5.0 
3.7 
4.9 
3.0 

% nisbeti 

— 13,2 
— 40,3 
— 24,4 
+ 23,5 
— 25,2 
— 20,1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

13.6 
11.8 
11.8 
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SATIŞ GELÎELERİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (15 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 analî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsiJât seyı-i göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar İm gelir kaynağından 12 milyon lira 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1969 yılında bu kaynaktan 15 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 1969 yılı için Hükümetin teklifi (156 700 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 156 milyon 

700 bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
1969 yılı bütçe tahmini, alman bilgilerden önemli bir gelişme olacağı istihraç edildiğinden 156 milyon 700 bin lira olarak öngörülmüştür. 
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LER 1969 yılı için Hükümetin teklifi (70 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, y,J sonuna kadar bu gelir kaynağından 60 milyon 1: 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Geçmiş seneler tahsilat seyri de göz önüne alınmak suretiyle 1969 yılı bütçe tahmini 70 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

Bölüm : 

DEĞERLİ 

62.000 - Madd© : 62.400 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe TahaMmkat 
Sene tahmini (Haliye) 

1962 3.000 2.012 
1963 8.500 7.737 
1964 8.000 7.392 
1965 13.000 6.782 
1966 10.000 10.051 
1967 12.000 10.400 
1968 15.000 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir * 

1968 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay ™ 6.4 
7. » »' 7.7 
8. » » 8.7 

0) Bütçe tahminine esas olan 

1968 yılı tahsilatı 

6. Ay sonra 6.4 
7. » »' 7.7 
8. » » 8.7 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 
(Haliye) (Haliye) Haliye sab fe tahsilatı Miktarı % niabetfi 

2.012 100,0 
7.737 100,0 
7.392 100,0 
6.780 99,9 

10.051 100,0 
10.394 100,0 

rvelki yıl taMlatı ile mukayesesi 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nöbeti 

5.5 + 0.8 + 14,5 
6.5 + 1.2 + 18,4 
7.4 ;+ 1.3 + 17,5 

L rakamlar : 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay* sonu 4.9 13.3 
5. » » 3.9 11.6 
4. >y » 3.0 11.7 

2.012 + 
7.737 '+ 
7.392 ^ -
6.780 ^ 

10.051 + 
10.467 .+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenziLİ gereken 

+ 0.7 
+ 0.7 
+ 0.5 

0.015 
5.725 
0.345 
0.587 
3.10i 
0.416 

Yıl sc 
tahsil 

;+ 0,7 
+ 284,4 
- 4,4 
- 7,9 
+ 45,6 
.+ 4,1 

»nuna kadar 
ât tahmini 

12.0 
12.3 
12.2 
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KÂĞITLAR GELİRIJÜRİ 1969 yılı için Hükümetin «Lifi (17 000 000) 
1. 19Û8 senesi tahsilat durumu : 
1968 Malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 14 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Tahsilat seyrine göre 1969 ydı bütçe tatmini 17 .milyon lira olarak teshit edilmiştir. 
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GERİ ALINANLAR; 1969 yılı için Hükümetin teklifi (70 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yd sonuna kadar bu gelir kaynağından 40 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
Geçmiş seneler gelişme hızlan ve tahsilata tesiri, muhtemel diğer faktörler güz önünde tutulmak suretiyle 1969 yılı bütçe talimini 70 milyon 

lira olarak tesbit edilmiştir. 
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PARA 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Bütçe 
tahmini 

Tahaikfcukat 
(Haliye) 

Tahsilat 
(Haliye) 

8.0 
12.5 
10.0 
16.0 
19.0 
15.0 
20.0 

39.5 
11.8 
34.1 
34.0 
32.2 
28.9 

10.6 
9.2 

130 
15.3 
14.8 
23.7 

TaMlatmtaJıaikknfea%mSbeti 
(Haliye) 

26,9 
77,9 
38,1 
45,2 
45,5 
82,0 

Bölüm :• 63.000 - Madde : 63.210 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tah ilâtı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay ısonu 
7. » » 
S. »' » 

15.0 
17.5 
20.0 

Greçen yılm aynı 
devresi tahsilatı 

12.1 
14.2 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nimeti 

+ 
• + 

•'+ 

4.9 
5.4 
5.7 

•+ 
+ 
•+ 

48,5 
44,6 
40,1 

C) Bütçe tahminine mas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1968 yılı tahsilatı Gteçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay ısonn 
7. » » 
8. >̂  » 

15.0 
17.5 
20.0 

& A y a n a 
5. » » 
4. » * 

14.2 
12.2 
10.1 

29.2 
29.7 
30.1 

11.3 
9.9 

14.5 
16.8 
15.6 
24.3 

+ 
+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 6.8 

3.8 
1.4 
4.6 
2 3 
1.2 
8.7 

+ 
+ 

;+ 

1+ 

51,5 
12,5 
46,4 
15,8 
7,1 

55,7 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

36.0 
35.1 
34.1 
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CEZALARI 1969 yılı için Hükümetin teklifi (25 000 000) 

1. 1968 sene,! t a H a t durumu : 
1968 malî yümm neticesi alman 8 ayhfe devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, 7â sonuna kadar bu gelir kaynağından 23 milyon 

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
Tahsilat seyri nazara ahnarak bu kaynaktan 1969 yümda 25 milyon lira sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 



A) 

Sene 

1962 " 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

B) 

1 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe 
tahmini 

30.0 
27.5 
32.0 
46.0 
60.0 
35.0 
50.0 

Tahakkukat 
(Haliye) 

13.9 
16.8 
20.2 
26.0 
22.2 
41.3 
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(Milyon Tl.) 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

95 
12.1 
15.8 
17.7 
14.8 
30.5 

(Haliye) 

68,6 
71,9 
78,1 
69,6 
96,9 
73,8 

Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

L968 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay soımı 
7. 
8. 

C) 

» » 
» » 

26,5 
32.5 
37.9 

Geçen yılm aynı 
devresi tahsilatı 

24.0 
27.8 
31.7 

Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 

6. Ay samı 
7. 
8. 

» » 
» » 

26.5 
32.5 
37.9 

Haliy 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı 

+ 2.5 
+ 4.7 
-i- 6.! 

Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı 

f6. Ay BMLTI 45.1 
y. »' » 
4. » » 

21.3 
17.4 

% nisbeti 

+ "ÎÖ4 
f 16,9 

-(- 19,2 

Yıllığa irea 
edilen tahsilat 

71.6 
53.8 
55.3 

Bolüm : 

.e sabıka tahsilat: 

30.4 
32.2 
40.6 
44.3 
31.5 
49.1 

Artışa - ekşili 
zam veya tenzili 

+ 
+ 
+ 

VERGİ VE ZAM 

63.000 - ] 

Haliye 

Madde : : 63.220 

- Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

ı Miktarı 

, 
,+ 
+ 
! + 
—. 
-i-

işe göre 
i gereken 

4.6 
3.5 
3.3 

2.5 
1.7 
8.4 
3.5 

12.6 
17.6 

% nisbeti 

+ 7,6 
- 5,7 
.+ 26,0 
— 8,6 
— 28.5 
+ 55,8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

76.2 
57.3 
58.6 
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CEZALARI 1969 yılı için Hükümetin teklifi («65 000 000) 

1. 1963 senesi tahsilat durumu : 

1968 malî yılmın neticesi alınan 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ^ önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 50 milyon li
ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Tahsilat seyri nazara alınarak bu kaynakta» 1969 yılında 65 milyon lira hâsıla sağlanabileceği tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1068 

Bütçe 
tahmini 

1.8 
4.5 
6.0 

10.0 
12.0 
11.0 
15.0 

TahaMmkat Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) 

4 0 4 0 ^ 0 
5.7 5.7 100,0 
7.0 7.0 100,0 
7.8 7.8 100,0 
9.0 9.0 100,0 

12.7 12.7 100,0 

TRAFİK 

Bölüm : 63.000 - Madde : 63.230 

Halliye - Sabıka tahsMtının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbetıi 

B) Bütçe yılı tadilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nimeti 

ı6, Ay Bazm 
7. » » 
•8. » »' 

6.7 
8.1 
9.4 

6.1 
7.3 
8.5 

+ 
+ 
+ 

0.6 
0.8 
0.9 

+ 
+ 
+ 

9,8 
10,9 
10,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1968 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay «rom 
7. » » 
8. » »' 

6.7 
8.1 
9.4 

6. Ay B ^ 
5. » » 
4. » » 

6.6 
5.4 
4.2 

13.2 
13.5 
13.6 

4.0 
5.7 
7.0 
8.0 
9.0 

12.7 

1+ 

+ 

i+ 
+ 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 

0.6 
0.5 
0.4 

2.0 
1.7 
1.2 
1.0 
1.0 
3.7 

!+ 
>+ 
:+ 
;+ 
,+ 
'+ 

102,0 
43,0 
21,2 
14,8 
12,5 
41,1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

13.8 
14.0 
14.0 
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CEZALARI 
1969 yılı için Hükümetin teklifi (17 000 000) 

1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kada^ İm gelir kaynağından 13 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapüan tahmin : 
1969 yılında bu kaynaktan 17 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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GELİRLER 1903 yılı için Hükümetin teklifi (570 831 024) 
1. 19G8 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki t a h s i l i seyri ile malî yıl sonuna kada» tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel 

faktörler göz önünde tutularak yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 420 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Çeşitli gelir kaynaklarının toplandığı bu madde hasılasının, geçmiş senelerdeki tahsilat seyri de nazara alınarak 1969 senesinde 570 milyon 

831 \ i n 24 liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 
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HASILATI 1969 yılı için Hükümetin teklifi (785 000 000) 
1. 196ı8 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat, 930 sayılı Kanunla genişletilen muafiyet hadlerine rağmen, yıl «onunu kadar 

bu gelir kaynağından 650 milyon lira tahsilat yapılacağını göstermektedir. 
2. 1969 Senesi için yapılan tahmin : 
1968 yılı tahsilat seyrine göre bu gelir kaynağından, 1969 malî yılında 786 milyon lira tahsilat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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PROJE KREDİLERİ HASILATI 1969 yıh için Hükümetin teklifi (1 170 000 000) 
1. 1968 senesi tatailat durumu : 
1968 malî yrhnm neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet olarak tesir etmesi muhtemel fak

törler göz önünde tutularak, 1968 yılında hu gelir kaynagmdan 1 milyar 135 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 Senesi için yapüan tahmin : 
Elde mevcut «ilgilere göre 1969 senesinde, karşıhk paralar ve proje kredilerinden 1 milyar 170 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

AKARYAKIT İSTİKRAR FONUN 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.310 

Bütçe 
Sene tahmini 

1962 15.0 
1963 25.0 
1964 25.5 
1965 75.0 
1966 180.0 
1967 96.0 
1968 85.0 

B) Bütçe yılı ta 

1968 yılı gaye 

6,. Ay «Hm 
7. >̂  » 
8. » » 

Tahakkukat 
(Haliye) 

15.1 
25.1 
25.2 
94.3 
71.8 
71.4 

-hsilatmın bir ev 

tahsilatı 

33.2 
29.7 
29.7 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
-(Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı 

15.1 100,0 15.1 
25.1 100,0 25.1 
25.2 100,0 25.2 
94.3 100,0 94.3 
71.8 100,0 71.8 
71.4 100,0 71.4 

rvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geem yılm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

43.0 - 9.7 - 22,5 
43.0 - 13.3 - 30,9 
45.7 - 16.0 - 35,0 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

~- 9.9 — 39,6 
ı+ ,10.0 |+ 66,2 
,+ 0.1 4- 0,4 
;+ .69.1 ,+ 274,2 
— 22,5 — 23,8 
_ 0.4 — 0,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca, 

1968 yıh tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

«. Ay soımı 
7. ' * » 
8. » » 

33.2 
29.7 
29.7 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

28.4 
28.4 
25.7 

6.1.6 
58.1 
55.4 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

_ 

_ 

7.4 
'8.7 
8.9 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

54.2 
49.4 
46.5 
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BAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1969 yılı için Hükümetin teklifi (80 000 000) 
1. 1908 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 80 milyon li

ra tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 vayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında anlan Akar - Yakıt Fiyat İstikrar Fonunda toplanan paralar Bütçe Ka

nunlarınca verilen yetkiye istinaden genel bütçeye irat kaydedilmektedir.' 
1969 senesinde bu fonda toplanan .meb!âğlardan 80 milyon lirasının Hazineye ödeneceği umulduğundan, 1969 yılı bütçe -tahmini 80 milyon lira 

olarak teshit 'edilmiştir. 
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İSTİKRA İSTİKRAR FONU HESABINDAN 

(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1905 
1966 
1967 
1968 

Bütçe 
talimini 

Tahafekukat 
(Haliye) 

B) 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
İHaliye) (Haliye) 

68.6 100,0 
60.3 100,0 
17.3 100,0 
12.9 100,0 
8.2 100,0 

Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yü tahsilatı ile mukayesesi 

f Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1968 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı 

75.0 
50.0 
25.0 
15.0 
15.0 
13.0 

68.6 
60.3 
17.3 
12.9 

8.2 

Bölüm : 71.000 - Madde 

İMİyo sabıka tahsilatı 

68.6 
60.3 
17.3 
12.9 
8.2 

: 71.320 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı 

^ - 8.5 
— ,43.0 
— 4.4 
— 4.7 

% nisbeti 

— 12,0 
— 71,3 
— 25,4 
— 36,4 

% nöbeti 

6. Ay mwi 
7. » » 
:8. » » 

15.6 
ı5.6 

5.9 
5.9 
6.7 

- 5.9 
0.3 
1.1 

-

-

100,0 
5,0 

16,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sona* 
7 » »' 5.6 

5.6 

6. Ay sorau 
ı5. , » 
4. * > 

2.3 
2(3 
1.5 

2.3 
7.9 
7.1 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereke: 

-
-
-

2.3 
0.1 
0.2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

7.8 
6.9 
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HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1969 yılı için Hükümetin teklifi (13 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 

]968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat s e y i göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 7 mily, 
500 bin lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmistir-. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
Otomobil ithalâtından alınmakta olan bu Tondan, 1969 senesinde yapüacak fona tabi otomobil ithalâtı göz önünde tutulmak suretiyle 13 indiye 

lira hasılat sağlanacağı tahmin .olunmuştur. 
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PROVİZYON HESABINDAN HAZÎNEYE DEVROLUNACAK MİKTAR 1969 y i y i c i n Hükümetin teklifi (50 000 000) 

1. 1963 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 50' milyon lira 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
1958 yılında yapılan para .operasyonu dolayısiy]e İktisadi Devlet Teşekküllerinin konsolide edilen kur farkı hesapları 'bu teşekküllere her se 

ne belli taksitlerle Hazineye ödenmektedir. Bu kaynaktan yukardaki esaslara göre 1969 yılında 50 milyon lira-gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Müyon TL) 

A) Geçen yıllara ait taunum tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1962 
1903 
1964 
1965 
196tf 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

60.0 
25.0 
30.0 
30.0 
15.0 
10.0 

T a M t o t Tadi lat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Hal^e)' (Haliye) (Haliye) 

«0.0 60.0 100,0 
25.0 25.0 100,0 
10.8 10.8 100,0 

14.6 14.6 100,0 

MERKEZ (BANKASINDAKİ 34 NO. LU 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.340 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye satoka tahsilatı Miktar, % niAeti 

60.0 
25.0 
10.8 

1 « '+ 

B) Bütçe yılı tahsilatum, hir evvelki v,l tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir e v v e l k i y i göre farkı 
Miktarı % n i*e t i 

6 Ay « n . 
7. » » 

3.5 14.6 
14.6 
14.6 

-
-
-

11.2 
7.7 
7.7 

-

-

76,7 
52,7 
52,0 

C) Bütçe tahmimne esas olan rakamlar 

1968 y,U tahsilatı 
Yılhğa h-oa Art»* - Asil 

Geçen yflm geri kalan aylar tahsilatı «lilen tahsilat ,.,,„, vo.va tenzili g 
işe göre 

erek en 

6. Ajy mmı 
7. » » 
8. »< » 

3.4 
6.9 
6.9 

fi. Ay saıra 
5. » » 
4. » » 

3.4 
6.9 
6.9 

34.9 
14.2 

14.6 

— 58,3 
— 56,8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

3.4 
6.9 
6.9 
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NATO HESAPLARINDAN DEVROLUNACAK MİKTAR 190* yılı için Hükümetin teklifi (5 000 000) 
1. 1968 senesi tahsilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar >bu gelir kaynağından 5 milyon lira 

tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 sfened için yapüan tahmin : 
Bu kaynaktan 1969 yılı için 5 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
Bölüm 

İKTİSADİ DEVLET 

71.000 - Madde : 71.350 

Sene 

1962 
1963 
1964 
1965 
1%6' 
1967 
1968 

Bütçe 
tahmini 

28.0 
25.0 
76.1 
74.0 
10.0 

Tahafckukat 
(Haliye) 

93.1 
13.1 

19.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

93.1 
13.1 

19.5 

T a M a t m tahakkuka % cnsbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbetf 

100,0 

B) Bütçe yılı taMâtııı ın bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1968 yık gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

'6. Ay mim 
7. » »' 
& » » 

12.8 
14.8 
14.8 

12.8 
14.8 
14.8 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca 

1968 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay »onu 
7. » »' 
8. » » 

12.8 
14.8 
14.8 

«. Ay ümu 
5. ,» » 
4. »f » 

12.8 
14.8 
14.8 

93.1 
13.0 

19~5 + 

931 
801 

19.5 

— 86,0 

Artışa - eSariliğe göre Yıl sonuna kadar 
zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

12.8 
14.8 
14.8 
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TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 196* yılı için Hükümetin teklifi (13 000 000) 
1. 1968 senesi tadilat durumu : 
1968 malî yılının neticesi alman 8 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre yıl sonuna kadar bugelir kaynağından 13 milyon lira tahsilat yapıfe-

«ağı tahmin edilmiştir. 
2. 1969 senesi için yapılan tahmin : 
325 sayılı Kanunla 'bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş ve bu borçlar Hazinenin âdi alacağı 

haline getirilmiş bulunmaktadır. Hazine ile ilgili teşekküler arasında yapılan protokollere müsteniden her İktisadi Devlet' Teşekkülü borçlarını 
senelik muayyen taksitlerle Hazineye ödemektedir. 

1969 senesinde bu durumda olan -borçların 13 milyon liralık kısmının Hazineye ödeneceği tahmin edilmiştir. 





t 
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1969 yılı bütçe kanunu tasarısının metnine ait gerekçe 

1969 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 1 nci maddesi cam harcamaları, yatınım harcamaları, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için verilen 
ödeneklere; 

2 nci madd'esi de bu ödeneklerin hangi çeşit gelirle karşılandığını gösteren cetvellere ait bulunmaktadır. 
o ncü madde Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddesinin ( O fıkrası gereğince konulmuş olup bütçe arcğmın ite şekilde kapatılacağı

nı belirtmektedir. 
4 ncü madde Amerikan Askerî Yardımlarından elde edilen kıymetlerin bütçeye intikal şeklini teslbit etmektedir. 

Tasarının 5 nci maddesi, 1 nci madde ile sarfına mezuniyet verilen ödeneğin üçer aylık devreler itibariyle tevziini göstermekte ve gerekli gö
rüldüğü hallerde ödeneklerden bir kısmımı mevkuf tutmak hususunda Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir. 

Böylece maddenin 1 nci fıkrasında, tahsilat seyri ile harcama seyrimi dengede tutmayı; 2 nci fıkrada da muhtemel bir bütçe açığı tehlikesini 
önlemeyi sağlıyacak hükümler yer almıştır. 

6 nci madde. 0 * l Kanunların verdiği yetkiler hariç en cok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmak hususunda Maliye Bakanlığına yetki veril-
inektedir. Çıkarılacak bono miktarı bir milyar lira ile tahdit'edilmiştir. îhtiyaca göre bu miktarı (1,5 milyar) liraya kadar artırmak .hususunda 
Bakanla* Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Bu suretle, ekonominin, harcamaların zamanında yapılabilmesi veya masrafların icabetttiği zaman kısılması suretiyle fasla likit veya fazla dur
gun hale düşmesin'e meydan verilmemiş olacaktır. Başka bir ifade ile. ekonomideki likiditenin artması halinde, artış bu bonolara yatırılmak sure
tiyle, kısa bir zaman için bloke edilecek, ancak ihtiyaç halinde, bonoların ibrazı üzerine ekonomi derhal gerekli likiditeye kavuşacakta. 

Tasarının 7 nci maddesi, çeşitli kanunlara dayanılarak açılmış bulunan özel fonlardan toplanan ve bütçeye gelir kaydedilmesi gereken para
lar hakkında bu hususu sağlayıcı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tasarının 8 nci maddesi, özel kanunları gereğince bütçeye bağlanması icabeden çeşitli hizmetli, geçici hizmetli ve hayrat hademesi kadrolarına 
ait cetvellerin tasarıya bağlandığını göstermektedir. 

9 ncu madde, Muhasebei Umumiye Kanunu gereğince Bütçe Kanununa bağlanması icabeden cetvelleri göstermekte, 10 ncu madde ile Devlet 
gelirlerinin, özel 'hükümleri dairesinde 1969 malî yılında tarh"™ tahsilinin devamı sağlanmaktadır. 

11 nci madde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek pansiyonlarda kalacak pansiyoner öğrencileri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık lokulları öğrencilerinden 1969 bütçe yılı zarfında alınacak ücretleri kapsıyan cetveli, 12 nci madde bu pansiyonlarda çalıştı
rılacakların kadrosunu göstermektedir.' 

13 ncü madde, 1969 malî yılı içinde kullmnlımvacak ayhkb memur kadrolarım göstermektedir. 
U ncü madde, Harcırah Kanununa göre Bü tc 'Kanun la r ı ile tesbliti gereken misil, nisbet ve yevmiye miktarlarım tâyin etmektedir. Ayrıca. 

Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari '4 lira yevmiye geçen yıl olduğu gibi 15 liraya çıkarılmıştır. 
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15 nci mucide, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümleri dairesinde satınalmacak hayvanlar için asgari beden ölçüleri ve .ortalama fiyat
larını gösterir (O) cetveli, motorlu araçlar fcin' ortalama alım değerlerini gösterir (P) cetveli ile ramî'daireler için satınalmacak nakil vartala
rının .ortalama satmalma bedellerimi gösterir >T) cetvelini ihtiva ekmektedir. 

16nci madde, gider tertiplerinden hangi çeşit hizmetler iein sarfiyat yapılabileceğini gösteren (11) işaretli cetvele aittir. 
17 nci madde ile geçen ve eski yıllarda tahakkuk edip d / ödenmemiş bulunan 'borçların ödenebi'hnesini sağlamak üzere Maliye Bakanlığına be

lirli esaslar dairesinde borç tertiplerine aktarma yetkisi verilmektedir. " 
18 nci madde; 1964 malî yılından itibaren uygulanan yeni bütçe tasnifinde aylık ve ücret tertipleri büyük bölümler içinde yer almıştır. Böyle

ce teknik bakımdan mümkün hale gelen, fakat Muhasebei Umumiye Kanununun 57 nci maddesi ile ınenodüen aktarma konusuna vuzuh vermek 
maksadiyle battık konusu maddenin şevkinde fayda mütalâa edilmiştir. 

Halen Özel Kanunlarına göre verilmekte olan tazminat ve ödeneklerle emekli kesenekleri hakkında aylık ve ücret tertiplerinin tabi olduğu ak
tarma hükümlerinin uygulanması muvafık olacağı mülâhazası ile, gecen yıl olduğu gibi maddenin kapsamı geniş tutulmuş, buna mukabil geçici 
hizmetliler ücreti tertibi 18 nci maddenin şümulü dışında bakı lmış t ı r . 

19 ncu madde, çeşitli idare ve kurumlanıl yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutturacakları ögrenciler için bütçelerine konulan ödenek
lerin Genel bütçeye intikal şeklini tesfoit etmektedir. 

20 nci madde, Millî Savunma ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları licin yabancı memleketlerden getirilen veya yerli hampeıtroldan istih
sal edilmiş olanlardan yurt içinde temin olunan akaryakıt ve madenî yağlann* vergi ve resimlerden muaf tutulmasını sağlamaktadır. 

21 mci madde : 
I - Geçmiş yıllarda sağlanan hibe şeklindeki Amerikan yardımlarının karşılığı Türk Liralarının Merkez Bankasındaki bir hesaba yatırılması 

!m konudaki iki taraflı .anlaşmalar hükümleri cümlesindendir. Bu şekilde biriken Türk Liraları % 10 ve % 90 olarak iki kısma ayrdmakta ve % 10 
!ar A. B. D. Hükümeti tarafından, % 90 1ar ise karşılıklı mutabık kalınacak kalkınma projelerinin finansmanı için kullanılmaktadır. 

Geçen yıllardaki tatbikata devam ötmek üzere madde muhafaza edilmektedir. 

II - A. B. D. Hükümeti ile Hükümetimiz arasında aktedilen program ikraz anlaşmalarında yer alan bir hükme göre. 6 milvon dolar kadı
lığı 54 milyon liranın Maliye Bakanlığı ile AID arasında mutabık kalınacak projenin finansmanında kullanılmak üzere AID tarafından Merkez 
Bankasında gösterilen bir hesaba yatırılması gerekmektedir. 

Bu hükmün konsersiyum çerçevesi içinde önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni anlaşmalarda da yer alacağı hususu A. B. D. Hükümeti ile pren
sip mutabakatına bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu madde, söz flsonusu mükellefiyetin program kredisinin yaratacağı Türk Liralarından karşılanmasına imkân Verecektir. 
22 nci madde, Devlet ve Uluslararası Kurumlardan belli projeler ve yüklenmelere' tahsisli olarak sağlanmış veya sağlanacak olan çeşitli im

kânların bütçe hesaplarına intikal şeklini göstermektedir. 
23 ncü madde, belli saha ve sektörlerde program finansmanı veya proj'e finansmanı anlaşmaları ile sağlanan bağış ve kredilerin Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri yatmmlarmm finansmanlarında kullanılmak ve ekonominin çeşitili Sektörlerinde gelişmeyi artırmak maksadiyle ikraz edilerek kulla
nılmalarım teminen fonlar tesisi hususunda Maliye Bakanlığına yetki tanınmaktadır. 
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Maddenin 2 nci fıkrası 1968 ve daha önceki yıllarda benzeri maksatlarla açılmış bulunan ikraz ve kuruluş fonları hakkında da aynı suretle 
işlem yapılmasını, mn fıkrada Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi olarak Devlet Borçlarına karşılık har
canmış bulunan .meblâğların bütçeye g'elir, ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak için konulmuştur. 

24 ncü madde, Yabancı Devletler veya uluslararası kurumlardan sağlanan proje kredilerinden daha fazla kullanılması imkânı hâsıl okluğu 
takdirde bunların bütçeye nasıl intikal ettiğini belirtmektedir. 

25 nci madde, Devlet Yatırım Bankasındaki iç finansman fonu tahsilatından bir kısmının Kamu Teşebbüslerinin 1969 yılı yatırım ve finans
man programlarını tahakkuk ettirebilmek için ne suretle kullanılacağını göstermektedir. 

26 nci maddede 6831 saydı Orman Kanununun 13, 35 ve 64 ncü maddeleri, Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması •hakkındaki 6617 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fıkrası, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi, 351 sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurt lar Kurumu Kanununun 28 nci maddesinin (a) 
fıkrası, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi, 197 savdı Motorlu Kara Taşıt Vasıtaları Vergisi Kanununun 17 nci maddesi, Ko
runmaya Muhtaç Gocuklar hakkımdaki 6972 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 nci maddesinin (a) 
bendi hükümleri gereğinle bütçeye konulması icabeden ödeneğin bütçeye bağlı cetvellerde yazılı miktarlarla lakyidedilmesi, muhafazasına lüzum 
kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun hükmünün 1969 bütçe yılında uygulanmaması derpiş olunmaktadır 

27 nci madde, 7236 sayılı Kanunun Emekli Keseneği ve karşılıkları hakkındaki geçici 2̂ nci maddesinin 1969 malî ydı zarfında da uygulan
ması hükmünü ihtiva etmektedir. 

28 nci madde ile 299 sayılı Kamunla tasdik olunan Nükleer Enerji Sahasında hukukî mesuliyete dâhil sözleşmenin 7 nci maddeci şümulü içinde 
vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin Başbakanlık bütçesinde açılacak bir tertibe kaydı ile tediye şart ve esaslarım 
tesbit etmek için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

29 ncu madde, bâzı bakanlıklarda, Yargıtay'da, Yüksek Hâkimler Kurulunda, Adlî Tıp Meclisinde mevcut eski senelere ait evrak ve defterlerin 
miktarının gün geçtikçe artmakta ve bunların muhafazasında son derece güdük çekildiği, hattâ bâzı dairelerin bu'kabîl evrakın muhafazası için 
kira ile depo tutmak mecburiyetinde kaldıkları dikkate alınarak vazedilmiştir. 

Saklanmasında bir fayda görülmiyen eski evrak ve defterlerin zamanaşımı süresi dışında kalanlarının 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun 
rükümleri tatbik edilmemek suretiyle imha şekli hakkında düzenlenecek yönetmeliklerine dayanarak imhasının uygun 'olacağı mütalâa edilmiştir 

30 ncu madde, yatırımlardan gecikmeye meydan vermemek üzere yatırım unsurlarından olan yapı, tesis ve büyük onarım ödeneklerinden ka^ 
anulaştırma ve satmalmalar bölümüne aktarma yapılabilmesi için Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı (A/2) cet
velinde yer alan (Yapı, tesis ve büyük (onarım giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma ya
pılması imkânı da sağlanmıştır. 

31 nci madde, T. C. Merkez Bankasının 1969 yılında Hazineye açacağı kısa vadeli avans hesabı nisbetinin bütçe ödenekleri toplamının % 12 si
ni geçnıiyeeek şekilde uygulama yetkisini vermektedir. 

32 nci madde, sermayeleri tesbit edilen limite ulaştıktan sonra, elde edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanunlarında 
(hüküm bulunmıyan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini Hazineye irat kaydı hususunda Ma
liye Bakanlığına yetki vermektedir. 
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33 nöü madde, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Yüksek Murakabe Heyeti tarafından hazırlanan raporları bilanço, kâr ve zarar hesapları umu
mi heyetten geçmemiş ve ibra edilmemiş oldukları için, sermayesini tamamlamamış teşekküller kâ r hisselerini Hazineye vermemekte fakat zarar 
eden teşekküller zararlarını taldbetmeMedirlaır. Hükümtçe ittihaz edilen tedbirlerle zarar eden Kamu iktisadi Teşebbüslerinin bilanço, kâr ve 
zarar hesaplarının tetkikinden sonra zararların ödenmemesi teşekküllerin işletme, faaliyetlerini aksatacağı cihetle Müdürler Kurulu veya idare 
Meclislerince kabul edilen bilanço, kâr ve zarar cetvellerini esas almak suretiyle, zarar" eden teşekküllerin zararlarının ödenmesini ve sermayesini 
tamamlamış teşekküllere kârlarını Hazineye, gelir olarak alınmasını teminen mezkûr madde hazırlanmıştır. 

34 ncü madde, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarının finansmanında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı gibi sosyal sigor
t a müessese]erinin yarattığı fonlardan geniş ölçüde yararlandığı malûmdur. Her yıl Bütçe gerekçeleri ile yapılan tesbitlere göre bu müesseselere 
:ait kendi ihtiyaçları dışındaki paralar 1964 yılından önce mülga Amortisman ve Kredi Sandığının 've 1964 yılında bu sandığın yerini alan Devlet 
Y a t ™ Bankasının t a h v i l l e ™ yatırılmak suretiyle bu maksatla kullanılmıştı'. Ancak uygulamada 4792 sayılı I şd Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin tahvil alımları için koyduğu % 40 lık limit sebebiyle ahenksizllkler görülmüş ve ezcümle tahvile 
bağlanmıyan paraların 20 ay vâde ve % 6,5 faizle mevduat şeklinde gullanılması zaruretinde kalınmıştır. 

Bu uygulama her şeyden önce 20 ay vâde ile alman paraların 10 sene, 15 sene şeklinde uzun vadeli yatının kredilerinin de kullanılması gibi 
aktüaryel yönden son derece sakıncalı bir 'sonuç yaratmıştır. 

1069 yllı progranımda öngörülen yatırımların finansman kaynaklan arasında yer alan Sosyal Sigortalar Kanununa ait bu fazla imkânların be
lirtilen tarzda Devlet Yatırım Bankası tahvillerine bağlanabilmesi ihtiyacı 34 ııcü madde hükmünün 1969 ydı Bütçe Kanununa konulmasını gerek
tirmiştir. 

35 nci madde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesinde, genel bütçede her yıl, bu kanuna tabi kurumların sınıf tüzüklerin
de tesbit edilmiş gösterge rakamları tesbit edilen aylıklaon eylemli ödeme rakamlarına çevrilmesi için bir tek katsayı uygulanacağı kabul edilmiş
se de, 657 sayılı Kanun uygulanması için bu kanun hükümlerinin tadiline ihtiyaç duyulmuştur. Hazırlanan tadil tasarısı kanun haline .geldikten 
sonra Genel Kadro Kanunu hav lanacak ve katsayı Genel Kadro Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisinde alacağı şekle göre belli alacaktır. 
Bu sebepten dolayı 1969 yılı Genel Bütçe Kanunu tasarısı hazırlanırken katsayının tesbitine imkân bulunmamış ve Genel Kadro Kamumu çıkak
tan sonra, 1969 mali yılında uygulanacak (katsayının Genel Bütçe Kanununa ek bir kanunla, tesbiti öngörülmüştür. 

36 nci madde, Genel Kadro Kanunu tasarısının 1 . 3 . 1969 tarihinden evvel kanunlaşmama* ihtimali muvacehesinde yürürlükteki istihdam 
hükümlerinin ilgasını önlemek, diğer taraftan 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin Genel Kadro Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmesini sağlamak 
üzere sevk edilmiştir. 

37 nci madde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddelerinin 1969 malî yılında uygulanmamasını teinin mak-
sadiylo sevk edilmiştir. 

38 nci madde, 657 saydı Kanunun malî hükümleri uygulanmeaya kadar, ücretle çalışan personelin 15 günlük mezuniyet müddetlerini bir aya 
çıkarmakta; iki aylık sıhhi izin süreleri için de cedavi ücretierinin ödenmesine ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze* masra ilamım kurumla
rınca karşılanmasına yetki vermektedir. 

39 ncu madde, sürekli görevle yabancı memleketlere gönderilen D ı k l e r i Bakanhğı idari memurlarmm maaşlara , nvgnlanaeak ödem* 
misillerinin ne şekilde tesbit edeceğini belirtmektedir. 
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40 neı madde, 186 sayılı Kanunla jandarma subay, askerî memur ve astsubayları için lojman inşası kabul edildiği halde bunların 
bakım, onarım ve idameleri 190 sayılı Kanunla derpiş edilmemiştir. Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, ida
me ve muhafazalarına dair 190 saayılı Kanunda Jandarma Genel Komutanlığına ait lojmanları da kapsıyacak şekilde değişiklik yapılıncaya 
kadar mezkûr kanunun şümulü bu madde ile genişletilmiştir. 

41 nci madde, Hazine yardımı gören katma bütçeli idarelere genel bütçeden yapılacak ödemeler, Hazinenin nakit durumunun müsaidol-
madığı devrelerde verile emri muhtevası emanet hesaplarına alınmak suretiyle tehir edilmekte ve nakit durumuna müsaidoldukça tedri
cen yapılmaktadır. 

Ancak, bâzı katma bütçeli idarelerin yıl içindeki fiilî gelir ve gider durumlarına göre, bu yardımın bir kısmına ihtiyaçlar! kalmadığı 
da tesbit edilmektedir. 

Bu gibi hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarın iptali ve lüzumlu kısmının bütçe emaneti hesabından 
gelecek yıla devri hususunda madde hükmü yetki vermektedir. 

42 nci madde, 440 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekküllerinin programlanan yatırımlarının kendi imkânları dışındaki finans
man ihtiyaçları Devlet Yatırım Bankası vasıtası ile karşılanmaktadır. Devlet Yatırım Bankası Kanununda bu husus açıkça ye'r almış ve Ban
kanın yatınm kredisini ancak İktisadi Devlet Teşekküllerine verebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. T. Petrolleri A. O., Petro - Kim
ya A. Ş., Petrol Ofisi, Türk Havayolları, Ankara Çimento Sanayii A. Ş., 440 sayılı Kanuna tabi birer iktisadi Devlet Teşekkülü olmadık
larından Devlet Yatırım Bankası kredilerinden istifade edememektedirler. 

Bu teşebbüsler büyük yatırımlar yapmakta ve bu yatırım projeleri finansmanının kendi imkânları dışında bir yatırım müessesesinden 
veya bütçeden karşılanması zorunlu bulunmaktadır. Ayrıca, bu kuruluşların yatırım projeleri malî, iktisadi ve teknik yönünden Devlet 
Yatırım Bankasınca finanse edilebilecek projelerdir. 

Bu itibarla, T. Petrolleri A. O., Petro - Kimya A. Ş., Petrol Ofisi, Türk Havayolları, Ankara Çimento Sanayii A. §. nin, 1969 yılında 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülüp yıllık programlarda öngörülen yatırımlarının finansmanının Devlet Yatırım Bankası kre
disinden faydalanmak suretiyle karşılanmasını temin için, madde tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

43 ncü madde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1969 yılı programını uygulayabilmeleri için Hükümetin elinde böyle bir yetkinin bulunması za
ruri görülmektedir. 

Bu tedbir sayesinde teşekküllerin gerek, Devlet Yatırım Bankasına ve gerek birbirlerine olan borçlarının zamanında ödenmesinin teminine 
çalışılacaktır. 

44 ncü madde, Hazine nezdinde gayrimuayyen tarihlerde kamu teşebbüslerinin borç ve alacakları tekevvün ettiği gibi, bu teşebbüsle
rin birbirleriyle olan münasebetlerinde de borç ve alacakları ortaya çıkmakta ve Hazine ile olan bu nevi ilişkilerinin tasfiyesi 'bütçede 
tahsisat derpiş edilmesini icabettirmekte ve alacağın nakden tahsili ve borçların ödenmesi çok çeşitli işlemler yapılmasını gerektirmektedir. 

1969 yılı program çalışmalarında da bu konu dikkati çekmiş ve Devlet Plânlama Dairesince de Hazinenin borç ve alacak ilişkileri
nin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması tavsiye olunmuştur. Bu itibarla, Bütçe Kanununa konulan bu hükümle Hazinenin ve kamu 
teşebbüslerinin birbirlerine olan borç ve alacaklarının mahsup suretiyle tesviyesi mümkün olmaktadır. 
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45 nci madde, ilgili bakanlıklar teşkilâtında kendilerine hizmet verilmiş ve verilecek olan teşekküller mensupları, ilgili bakanlıkların- teş
kilât kanunları çıkıncaya kadar ve her halde 440 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere ve Bakanlar Ku
rulu Karariyle bakanlıklardaki görevlerine devam edebilirler. Ancak, 440 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi ile kabul edilen üç yıllık 
süre 21 . 3 . 1967 tarihinde sona ermiştir. Bütçe Kanununa ilâve edilen bu madde, İktisadi Devlet Teşekküllerinin personelinin teşkilât ka
nunları çıkıncaya kadar ilgili bakanlıklardan göreve devamlarını sağlaması öngörülmektedir. 

46 nci madde, ile Meclislerin Teşkilât kanunlarının çıkarılmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 1969 yılı bütçesindeki müşterek 
bölümlerden yapılacak masraflar için âmiri italik yetkisinin kimler tarafından kullanılacağı tcsbit edilmektedir. 

47 ve 48 nci maddeler Teşkilât kanunları ve bütçeleri çıkıncaya kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Köv işleri Bakanlığının 
harcamaları ve âmiri italik yetkilerini düzenlemektedir. 

49 ncu madde, Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin «Etüt ve Proje giderleri» tertibindeki ödeneğin belli maksatlarla genel ve katma 
bütçeli dairelerin ilgili tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin son fıkrası, diğer kamu teşekküllerine bu tertip
ten ödeme imkânını sağlamaktadır. 

50 nci madde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilâtından ayrılarak Başbakanlığa bağlanan «Basın - Yayın» a ait kadrolar hakkında 
ne şekilde işlem yapılacağını belirtmektedir. 

Tasarının son iki maddesi yürürlük ve yürütmelerini kapsamaktadır. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEÖtŞTIBİŞİ 

1969 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. - Genel Bütçeye giren dairelere cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (11 126 786 034) ura, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 916 647 043) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet-
velde gösterildiği üzere (11 653 931 705) lira M, toplam olarak 
(25 697 364 782) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Genel Bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (22 381 364 782) lirası normal kaynaklardan, 
(2 116 000 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (24 497 364 782) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. - Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİM 

1969 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. - Genel Bütçeye giren dairelere cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (11 391 743 893) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 858 122 039) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (11 466 507 333) lira'M, toplam olarak 
(25 716 373 265) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (22 400 373 265) lirası normal kaynaklardan, 
(2 116 000 000) lirası da özel kaynaklardan olmak üzere (24 516 373 265) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. - ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
(1 200 000 000) liralık farkın (600 000 000) lirası ic istikrazla 
(600 000 000) lirası da kadro tasarruflariyle karşılanacaktır. * 

MADDE 4. - 1969 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaç
ları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım voliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini fcağlı (B) işaretli 
cetvelde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilim Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider kay
detmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. - a) Birinci madde ile sarfına mezuniyet verilen öde
nek üçer aybk devreler itibariyle tevzi olunur, ilk iki üç aylık tevziat 
birlikte yapılabilir. Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tah
sisat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartlan göz 
önünde tutarak teshit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, döviz durumunun ve 
umumi iktisadi şartların elverişsiz seyretmesi halinde ödenekler
den bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. - Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Bütçe Kara. Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 6. - Yapılmış ve yapılacak bağı t ta , dayanarak 1969 
malî yüı içinde fasa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya, ve 
en çok .bir yü süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve kuramların 
Huhura yatırmak istiyecekleri paralan alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıkarılacak Hafine bonoları 
toplamı (1 000 000 000) lirayı geçeme. ' 

Bu miktan (1 500 000 000) liraya kadar artırmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

Hazinenin İ s t a k i bulunan ortakuklarda, diğer ortakların hisselerim 
satmalmaya ve bu işlemler için ilgili tertiplerdeki ödenekleri artır-
maya veya yeniden açılacak'tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 6. - Yapılmış ve yapılacak bağıtlara dayanarak 1969 
malî yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve kurum
ların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Ha
zine bonolan vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Özel Kanunların verdiği yetkiler hariç, çıkarılacak Hazine bono
ları toplamı 1 000 000 000 lirayı geçemez. 

Bu miktarı 1 500 000 000 liraya kadar artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Hazmede bulunan millî hisse senetleri ve tahviller karşılık göste-
rilnıek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri 
ile uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Hazinenin iştiraki bulu
nan ortaklıklardaki sermaye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kuru
lu kararı ile bu ortakların hisse senetlerini satmalmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 7 . -Öze l 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 1969 malî yılı içinde 
yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 
16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine daya
nılarak Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli 5/1280 sayılı karan 
gereğince tesis edilen «istikrar fonuna» yatırılacak paralar, 

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 T. 0. Ziraat Bankasında açılan akaryakıt 
fiyat istikrar fonunun 10 milyon lirayı aşan tasmı, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

MADDE 7. - Tasarmın 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Kambiyo karşılık fonu hesabına yatırılması gereken miktarlardan 
1969 ve önceki yıllarda vâdesinde ödenmiyenler için 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 8. - Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka¬ 
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri üe aynı kanunun geçici 
4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli 
cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 633 sayılı Kuruluş Kanununun geçici 3 ncü maddesine 
göre aylıklı kadrolara intibakları yapılanlarm (S) işaretli cetveldeki 
kadroları mülgadır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağh (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi 
yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
Genel ve katma bütçeli dairelerin (D) işaretli cetvellerine dâhil 

kadroların dereceleri 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesini tadil 
eden 934 sayılı Kanun esasları dairesinde hizalarında yazılı ücret 
miktarlarına göre değiştirilmiş ve 250 liradan aşağı kadro ücretleri 
250 liraya ç^arılmıştır. 

MADDE 9. - 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren 
(C) cetveli, ' 

M Kanunla bağlanmış vatani hizmet mallarını gösteren (Ç) 
cetveli, 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunları gösteren (G) cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci (ihtiyat ödeneği) 
maddesinden aktarma yapılabilecek maddeleri gösteren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

(Bütçc Karma Komisyonunun değistirişi) 

MADDE 8. - Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 10. - Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve 
tahsiline 1969 bütçe yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 milyon liralık hisseden 
1969 malî yılı içinde tahsil edilecek kmm, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

MADDE 11. - 6 . 7 . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare 
edilecek okul pansiyonları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık okulları öğrencilerinden 1969 yılı içerisinde alınacak 
ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. - 11.6.1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. - 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleri 
ile ceşitü kuruluş kanunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet-
veld'e gösterilenler' 1969 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 14. - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ncü madde-
sinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nisbet ve yevmiye miktarlarına iliş
kin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu madde ile aynı 
kanunun 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu 
ile MUti gereken misil, nisbet 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 uzmanları ile birlikte 
memuriyet merkezleri dışında tertibedilecek çalışmalara katılmaları 
halinde gündeliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine devam olu
nur. Aynca Harcırah Kanununun 37 nci maddesindeki asgari 4 lira 
yevmiye de 15 liraya çıkanlmışto. 

(Bütçe Karma Komisyonunun değisürisi) 

MADDE 10. - Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. - Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Tasannm 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. - Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiş*. 

MADDE 14. - Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

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 taya yükseltilmiştir. 

Yurt dışına ve yurt dışında uçakla yapacakları vazife seyahatle
rinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, 
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurmay Baş
kanı, Kuvvet Komutanları ile resmî davete icabet suretiyle seyahat 
eden eşleri ve kadro aylık tutarı (2 000) lira olan subay ve devlet 
memurları, müsteşarlar ye elçilere Bakanlar Kurulu kararına müsteni
den yaptıkları daimî veya geçici vazife seyahatlerinde birinci sınıf, 
bunlar^ dışındakilere turist sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddesi şümulüne girenlerin yurt 
dışı 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 mik
tarlar nazara alınır. 

MADDE 15. - 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1969 bütçe yılı alım değer
leri bağlı (O) işaretli cetvelde ve sözü geçen kanunun 38 nci maddesi 
gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işa-
retli cetvelde, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince kurumların satmalacakları taşıtların âzami satınalma 
bedelleri, bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 16. - Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 17. - (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

(Bütçe Karına Komisyonunun değiş t i r ip 

MADDE 15. - Taşanımı 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. - Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. - Tasaruım 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da Mühasebei Umumiye 
Kanununun doksanüçüncü maddesine göre zamanaşımına uğrama
mış ve karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1969 yılı büt
çesinin ügili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/l) , (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 18. - Kanunla tesbit edilen kadroya müstenit a,ylık ve 
ücret tertipleri üe bunlarla ilgili tazminat, ödenek ve emekli kese
neği tertiplerinden maddelerarası aktarma ancak kendi aralarında 
yapılabilir. Bu tertiplerden başka maddelere ödenek aktarılamaz. 
Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

MADDE 19. - Katma bütçeli idarelerle genel bütçe dışındaki 
daire ve müesseselerin genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatık okullarla yurt dışında kendi hesaplanna okut
turacakları öğrencileri için bütçelerine^ konulmuş olan ödeneklerden 
gerekli miktarlannı, bağlı (B) 'işaretli cetvelde gelir ve bu öğrenci
lerin her türlü giderleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde mevcut veya yemden açılacak tertiplere ödenek kay
detmeye Maliye Bakanı yeftilidir. 

MADDE 20. - 1969 malî yılı içinde, Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 27.09 pozisyonuna giren ham petrolün Millî Savunma ve Jandar
ma Genel Komutanlığı ihtiyaçlan için yabancı memleketlerden ithali 
ve yabancı memleketlerden ithal edilen veya yerli ham petrolden istih
sal olunan ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren 
akaryakıt ve madeni yağlann Millî Savunma ve Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ihtiyaçları için ciheti askeriyeye teslimi Gümrük Vergisi, 
belediye hissesi, Damga Vergisi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâhilde 

(Bütçc Karma Komisyonunun değistirişi) 

MADDE 18. - Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M.ADDE 20. - Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 



(Hükümetin Teklifi) (Bütçe Karma Komisyonunun değiştirip 

alman istihsal vergileri ve Hazineye, Katma bütçeli idarelere ve özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan 
ve ardiye ücretlerinden müstesnadır. 

Ancak, Millî Savunma veya Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç
ta için muafen ithal olunan ham petrolden elde edilen ürünlerin 
ciheti askeriyeye tahsis olunmıyan kısmı yukarıdaki istisnadan fayda-
lanamaz. 

MADDE 21. - Yabancı devletler veya Milletlerarası kurumlarla MADDE 21. - Tasarının 21 nci maddesi -aynen kabul edilmiştir. 
yapılmış veya yapılacak anlaşma hükümlerine göre Hükümetimizle 
bu Devlet veya kurumlar tarafından müştereken sarfı mukarrer meb-
lâğı, program ikraz anlaşmalarının hâsıl" ettiği Türk Lirası karşılık
larından ayırarak anlaşmalarda belirtilen hesaplara yatırılmak üzere 
bütçeye gelir, ödenek've gider kaydına ve bu şekilde hesaplara ya-
tınlan meblâğı, anlaşmalara göre ilgili devlet veya kurumlarla Maliye 
Bakanağı arasında varılacak mutabakat esasları dairesinde sarfa 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 22. - Yabancı Devletler veya uluslararası kurumlardan, MADDE 22. - Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
yapılrms ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhüt
ler ,yatırımlar veya projeler için 1969 malî yılında elde edilecek im
kânların Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler bütçelerinin özel 
tertiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1968 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulu
nan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkın
da da yukarıda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve kredi kabukla
rını (B) cetvelinde açılan özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanma
yan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı mezundur. 
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MADDE 23. - Maliye Bakanlığı, yukardaki maddede sözü geçen 
kaynaklardan bağış ve istikraz suretiyle sağlanan imkânları kamu 
iktisadi teşebbüsleri yatırımlarının finansmanında kullanmaya, ekonomi
nin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu kurum
larına ve bankalara belli gayelerle kredi açmaları için ikraz etmeye 
veya bunlar nezdinde belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1968 ve daha önceki yularda da aynı maksat için açılmış ikraz ve 
kurulmuş fonlar hakkında da bu madde hükmü dâhilinde işlem yapı
labilir. 

Türk Parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine 
muamelesi olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 24. - Yabancı Devletler veya uluslararası kurumlardan 
anlaşmaları gereğince temin edilerek genel ye 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 altodaki açıklamanın bu miktar
lara göre değiştirilmesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 25. - Devlet Yatırım Bankası nezdindeki iç finansman 
fonu tahsilatmm iktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarına tahsis 
edüecek miktar dışında kalan kısmını, bütçeye gelir ve İktisadi Dev
let Teşekkülerinin tesbit edilecek ihtiyaçları için ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 26. - a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı 
Bütçesine ve aynı Kanunun 35 nci maddemin her yıl Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

(Bütçe Karma Komisyonunun de ğiştirişi) 

MADDE 23. - Tasarının 23 noü maddesi aynen kajml edilmiştir. 

MADDE 24. - Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. - Tasannu. 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. - a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka
nununun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı Büt
çesine ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait Hükümleri; 



(Hükümetin Teklifi) 

<b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (ç) fık-
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivü Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununun 28 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
Q6 nci maddesi hükmü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayıü Motorlu Kara Taşıtları Ver-
gisi Kanununun 17 nci maddesi hükmü; 

g) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakındaki 6972 sayıh Kanunun 
9 ncu maddesi hükmü; * 

h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 76 nci maddesinin (a) bendi hükmü; 

1969 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dahilinde uygulanır. 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri, 

1969 bütçe yılında uygulanmaz. 

MADDE 27. - 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sayıh Kanunun 
emekli keseneği ve karşılıkları hakkmdaki muvakkat 2 nci maddesi 
hükmü 1969 malî yılında da tatbik olunur. 

MADDE 28. - 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik 
olunan (Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair sözleşme) 
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(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi) 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişildik yapümas, hakkmdaki 
2 5 . 5 . 1 9 5 5 tarihli ve 6617 sayıl, Kanunun 1 nci maddesinin (ç) 
U D U hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayıh Sivil Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayıh Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununun 28 nci maddesiinn (a) fıkrası hükmü; 

e) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
66 ne, mad*i iükmüü 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayıh Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi hükmü; 

g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkmdaki 6972 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi hükmü; * * 

! h) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayü, İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 76 ne. maddesinin (a) bendi hükmü; 

1969 bütçe yılmda bu kanuna bağl, (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır. 

i) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri, 

j) Belediyeler ve belediyelere bağl. müessese ve isletmelerin bir 
kısım borçlannın Hazinece terkin ve tahkimi hakkmdaki 691 sayıh 
Kanunun, bu kanuna bağlı cetvelde yazıl, kuruluşlara (İller Bankası 
hariç) tahakkuk etmiş ve edecek taksit ödemelerine ait hükmü, 

MADDE 28. - Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
1969 bütçe yılında uygulanmaz. 
MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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nin 7 nci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar bedellerim 
karalamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık Bütçesinde a l a c a k 
bir tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarım tesbit etmeye Ma
liye Bakam yetkilidir. 

MADDE 29. - Adalet Bakanlığı merkez ve iller, Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü taşra, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük-
ler Genel Müdürlüğü merkez ve tap» teşkilâtına, Yargıtaya, Yüksek 
Hâkimler Kuruluna ve Adlî Tıp Meclisine'ait evrak ve vesaikin imhası 
26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayrh Kanun hükümlerine tabi olmaksızın 
hazırlanacak yönetmelikler esasları dairesinde yapılır. 

MADDE 30. - Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ve 
Bayındırlık Bakanlığı yatırım bütçesinde ödeneği bulunan Bakanlık 
ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünden 
kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 31. - 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 
24 . 2 . 1961 tarihli 260 sayüı ve 21 . 4 . 1965 tarihli 583 sayılı kanunlarla 
muaddel 34 ncü maddesine göre Bankanın Hazineye kısa vadeli olarak 
açacağı avans hesabının nisbeti 1969 malî yılında genel bütçe ödenek
leri toplamının % 12 sini geçmemek üzere uygulanır. 

MADDE 32. — Sermayeleri tesbit edilen limite ulaştıktan sonra 
elde edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına dair kanun
larında bir hüküm buiunmıyan genel ve'katma bütçeli dairelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye 
irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 33. - Nominal sermayelerini tamamlamış olan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet 
kararları veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi gereken zararları, 
teşekküllerin Müdürler Kurulu veya idare meclislerince kabul edilen 

(Biitcc Karma Komisyonumu, d ^ t i r i s i ) 

MADDE 29. - Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. - Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. - Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. - Tasamm 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. - Nominal sermayelerini tamamlamış olan iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Hazineye intikal edecek kârlar, ile Hükümet 
kararlan veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi gereken zararları, 
teşekküllerin Müdürler Kurulu veya idare meclislerince kabul edilen 
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bilânçolarındaki kâr veya zarar esas alınmak suretiyle tahsile veya 
ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 34. - 4792 sayüı İşçi Sigortalan Kurumu Kanmunı* 
344 sayıh Kanunla değişik 20 nci mdaduinin (B) fıkrasında ifade 
edilen tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen 
% 40 lık limit 1969 bütçe yılında uygulanmaz. 

MADDE 35. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 
maddesi ile Genel Bütçe Kanununda yer afcıan öngörülen «Kat sa
yı» Genel Kadro Kanunu çıktıktan sonra, Genel Bütçe Kanununa ek 
bir kanunla tespit edilir. 

MADDE 38. - Genel Kadro Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, 
657 sa,m Kanunun 237 nci maddesi ile 233 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki (Kanunun diğer maddeleri, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izliyen malî yıl bumdan itibaren yürürlüğe girer.) hükmü uy
gulanmaz. 

(MADDE 37. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 
202 ve 207 nci maddeleri 1969 malî yılında uygulanmaz, 2005 sayılı 
Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü 
ile çocuk amm. ödenmesine dair olan 5049 ve doğum yardımı öden
mesine dair 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanışına 1969 mal, 
yıhnda da devam olunur, 

MADDE 38. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hü
kümleri yüriirlüğe girinceye kadar, 1969 malî yıU içinde; 1108 sayılı 
Maaş Kanununun muaddel 13 ncü maddesinde yazılı senelik 15 günlük 
mezuniyet müddeti bir ay olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı 
2 avhk sıhhî izin süresi zarfmda bunlardan resmî tabipler tarafından 
gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi 
ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları kurum
larınca karşılanır. 

(Bütçe Karma Komisyonumu, <leğiştiri8i) 

bilânçolarındaki kâr veya zarar esas alınmak suretiyle tabsile veya 
ödemeye ve böylece Hazineye ödenecek kârları, yılı içinde bütçeye 
gelir ve finansman programlan gerektirdiği takdirde, ödenek ve ikraz 
edilmek üzere, gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 34. - Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. - Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. - Tasarının 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 37. - Tasarmm 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. - 657 sayılı Devlet Memurlar. Kanununun malî hü
kümleri yürürlü*, girinceye kadar, 1969 mali yılı içinde, 1108 »ayılı 
Maaş Kanınunun muaddel 13 ncü maddesinde yazılı senelik 15 günlük 
r^zuniyet müddeti hizmet süresi 5 yüdan az olanlar için 20 gün ve 
fazla olanlar için de bir ay olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı 
2 aylık sıhhî kin süresi zarfında bunlardan resmî tabipler tarafından 
^ t e r i l e n lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi 
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MADDE 39. - Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
Dikleri Bakanl* idari memurlarının maaşlarına 212 sayılı Kanun 
hükümlerine göre uygulanması gereken ödeme misillerini, görevlerinin 
hususiyeti göz önünde tutulmak suretiyle ayrıca tesbite Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

MADDE 40. - Millî Savunma Bakanlığına i m h a m ı lojmanların 
bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair olan 29 . 12 . 1960 ta
rihli ve 190 sayılı Kanun, Jandarma aenel Komutanlığı teşkilâtı için 
de uygulanır. 

MADDE 41. - Katma Bütçeli İdarelerin Bütçelerini denkleştirmek 
maksadiyle, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Hazine yardımı tertiple-
rine ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline 
gelir kaydolunan miktarlardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit 
edilen kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere 
ödenmiyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir sebeple yılı içinde nakden 
ödenmiyen tasımlar ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emaneti
ne alınabilir. 

MADDE 42. - 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 Ban
kasının yatırım ve işletme kredilerinden faydalanılabilir. 

MADDE 43. - İktisadi Devlet Teşekkülerinin Hazineye, Devlet 
Yatırım Bankasına 1969 yılından önce vMesi gelen veya 1969 malî yılı 
içinde vâdesi gelecek olan borçlarından teşekküllerin kendi kaynakla-
riyle ödemeyip borçlu kaldıkları miktarlar Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilir. Teşekküllerin Bütçedeki ödeneklerinin bu miktarları tekabül 
eden kısımları kendilerine nakten ödenmez. Hesaben ödenmeye veya 
alacaklı Devlet Yatırım Bankasına tediyeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirip 

ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları kurum-
larmca karşılanır. 

MADDE 39. - Tasonnın 39 ncu maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 40. - Tasarmm 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. - Tasarının 41 nci maddesi a ynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. - Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. - Tasarmm 43 ncü maddesi aynne katoi edilmiştir. 
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MADDE 44. - Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Mil
letlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı nezdinde kamu teşebbüsleri a<h-
na tekevvün eden borçlar ve alacaklar ile bu teşebbüslerin birbirlerine 
olan borç ve alacaklarmı, bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmek 
suretiyle mahsup ettirmeye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 45. - 12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanunun geçici 
8 nci maddesindeki ÜS yılUk süre, 28 . 2 . 1970 tarihine kadar uza
tılmıştır. 

MADDE 46. - Genel Kadro Kanuna çıkıncaya kadar Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesinde ödeneği bulummyan' ve Millet Meclisi Bütçesi
nin müşterek bölüm ve maddelerindeki harcamalarda âmiri Halik yet
kisi Millet Meclisi Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt ve şartiyle, Cumtariyet 
Senatosunun hizmetlerini yerine getirebilmek için ne miktar memur 
ve hizmetlilerin daha Cumhuriyet Senatosuna ayrılacağına, iki Mecli
sin Başkanlık Divanlarının aralarında mutabık kalmaları suretiyle 
karar verilir. Bunlar hakkında da 3 ncü ve 4 ncü fıkra hükümleri 
uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl.gr emrinde bulunan memur ve hiz
metlilerin niteliklerinin tâyin ve tesbitinde bütün yetki ve tasarruf
lar Cumhuriyet Senatosu Başkanhğına 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. 

MADDE 47. - Teşkilât Kanunu ve Bütçesi çıkmcaya kadar Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı harcamaları Sanayi Bakanlığı Bütçe
sindeki tertiplerden yapılır. Ve bu harcamalar Sanayi Bakanlığı sar
fiyatı olarak gösterilir. Sanayi Bakanhğı teşkilâtına dâhil kadrolardan 

(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 44. - Tasarımn 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. - Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE, 46. - Taasrınm 46 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. - T a u n u n 47 nci maddesi a,ynen kabul edilmiştir. 

http://Ba�kanl.gr


(Hükümetin Teklifi) 

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 TaW Kaynaklar Bakanlığına ayrılacak ödeneklerin âmiri itası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanıdır. 

MADDE 48. - Teşkilât Kanunu ve Bütçesi çıkıncaya kadar 4951 
sayılı Kanuna dayamlarak Köy işleri Bakanağına bağlanmış bulunan 
dairelerin müstakil tertiplerindeM ödeneklerden ve müşterek tertip
lerin, ilgili Bakanlıklar ile varılacak anlaşma ile Köy işleri Bakan
lığına 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 Eti-
banka yardım ödeneğinin âmiri itası Köy işleri Bakanıdır. * 

MADDE 49. — Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin (A/2) işa
retli 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 kat
ma bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarılmasına ve bununla ilgili 
diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aynı amaçlarla diğer kamu teşekkülle-
rine yaptırdığı hizmetlerin bedellerini peşin ödiyebilir. 

MADDE 50. - 4951 sayılı Kanuna dayamlarak, Başbakanlığa bağ
lanmış bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluşuna dâhil kad
rolardan bu Bakanlık ile Başbakanlık arasında varılacak anlaşma ile 
iesbit edilecek olanlar, Başbakanlık emrine tahsis edilir. 

(Bütec Karma Kornişonunun değiş üriği) 

MADDS 48. - Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. - Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. - Tasarının 50 nci maddesi aynen kajbul edilmiştir. 
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MADDE 151. - Bu Kanun 1 Mart 198D tarihinde yürürlüce girer, 

MADDE 52. - Bu Kanunun, 

a) Kendi meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, 

b) S a y f a y l a ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, 

c) Diğer hdkimlerini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

Başbakan 
tf. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakam 

(Biitee Karma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 51. - Genel ve Katma Bütçeli dairelere dıs kaynaklardan 
vs ayrıca Uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi voliyle 
i l e c e k her çeşit malzemenin navlun ve ithalle ilgili her türlü Gümrük 
VerPİ ve resimlerinin ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde yeniden 
açılmak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 52. - T a a m ı n 51 nci madesi 52 nci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. - Tasarının 52 nci maddesi 53 ncü madde olarak ay-
::^_ kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 

Devlet Bakam 
.V. T. mfiüoniu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Adalet Bakanı 
//. Diıırcr 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Tekin B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
R. Sezgin N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 



( A / l ) Cari Harcamalar 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

Diyanet İşleri Bakanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

14 694 957 

61 004 740 

4 401 603 

20 019 124 

2 848 850 

115 047 214 

14 940 024 

14 331 459 

20 646 458 

193 586 761 

101 100 000 

435 050 053 

4 299 968 009 

135 578 215 

384 583 165 

496 760 916 

142 793 944 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

14 589 897 

59 520 178 

4 401 603 i 
19 847 933 

2 834 350 

113 011 804 j 
14 749 324 | 
14 274 135 

20 332 508 

194 484 810 I 
99 981 986 ' 

431 018 723 | 
4 177 790 712 j 

134 807 769 j 
380 421 974 

484 490 316 

139 151 002 İ 

D A İ 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 Gn. Md.lüğü 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Gn. Md.lüğü 

TOPLAM 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

803 639 603 
2 460 635 035 

22 775 847 
38 385 805 

860 167 666 
50 468 851 
481 436 188 

37 772 886 

14 038 125 

18 692 531 

14 970 459 

44 278 749 

40 240 238 

46 886 418 

11 391 743 893 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

728 740 128 
2 443 796 871 

22 718 092 
37 799 548 

847 769 070 
50 208 336 
472 252 154 

41 076 388 

13 835 500 

18 495 738 

14 910 180 

42 775 311 

40 455 539 

46 244 155 

11 126 786 034 



(A - 2) Yatmm Harcamaları 

D A İ R E L E K 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanlık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Tapı;, ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

150 002 

3 075 641 

287 300 

5 000 001 

-

42 074 000 

50 000 000 

— 

4 000 000 

-

43 500 001 

1 200 000 

92 882 008 

1 800 000 

22 000 000 

7 315 000 

3 915 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

150 002 

3 115 640 

287 300 

5 000 001 

-

41 024 000 

50 000 000 

— 

4 000 000 

85000 

42 370 001 

1 200 000 

92 882 008 

1 800 000 

20 505 000 

2 591 000 

2 615 000 

D A İ R E L E R 

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Baymdırkk Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı , 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tarım Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.lüğü 

Ulaştınna Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanhğı 

Toprak ve İskân İşleri Gn. Md.lüğü 

TOPLAM 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

15 000 000 
566 794 000 

998 139 085 
—. 

82 560 000 

11 027 000 

449 662 000 

6 949 000 

2 400 000 

1 115 000 

246 383 000 

6 200 001 

186 694 000 

8 000 000 

2 858 122 039 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 000 
184 085 000 

1 552 653 089 

— 

34 600 000 

4 696 000 

416 827 001 

3 159 000 

2 210 000 

1 115 000 

248 383 000 

6 200 001 

186 094 000 

8 000 000 

2 916 647 043 



(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 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel M ü d ü r l ü p 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif: edilen 

Lira 

315 890 

1 883 671 

40 000 

155 000 

17 538 

21 291 755 

30 027 001 

110 051 

189 589 

191 000 

200 000 

1 329 161 

90 992 001 

119 497 151 

2 035 032 

6 356 000 
53 048 004 

Komisyonca 
kabul edilen 

l i r a 

315 890 

1 883 671 

40 000 

140 000 

17 538 

21 291 755 

30 027 001 

100 051 

189 589 

191 000 

200 000 

1 329 161 

90 992 001 

119 497 151 

2 035 032 

6 356 000 
42 048 004 

D A İ E 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 Gn. Md.lüğü 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Gn. Md.lüğü 

TOPLAM 

Hükümetçe 
tekli I: edilen 

lira 

10 878 349 578 
46 097 894 

22 135 504 

1 407 197 

28 755 805 

997 000 

61 184 162 

1 742 922 

616 000 

16 927 319 
2 330 100 

10 975 002 

55 067 501 

12 242 505 

11 466 507 333 
- .. : ._J 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

11 055 483 949 
52 162 894 

35 635 505 

1 407 197 

29 755 805 

997 000 

61 934 162 

1 742 922 

616 000 

16 927 319 
2 330 100 

10 975 002 

55 067 501 

12 242 505 

11 653 931 705 
. . 



(A/ l ) , (A/2) re (A/3) Toplamı 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 

Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanlığı 

Sayıştay 

Anayasa Mahkemesi 

Başbakanla 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Danıştay 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

15 160 849 

65 964 052 

4 728 903 

25 174 125 

2 866 388 

178 412 969 

94 967 025 

14 441 510 

24 836 047 

193 777 761 

144 800 001 

437 579 214 

4 483 842 018 

256 875 366 

408 618 197 

510 431 916 

199 756 948 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 055 789 

64 519 489 

4 728 903 

24 987 934 

2 851 888 

175 327 559 

94 776 325 

14 374 186 

24 522 097 

194 760 810 

142 551 987 

433 547 884 

4 361 664 721 

256 104 920 

402 962 006 

493 437 316 

183 814 006 

D A İ R E L E R 
-

Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bayındır ı* Bakanağı 

Ticaret Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tanm Bakanlığı 

Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.lüğü 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 

Turmn ve Tanıtma Bakanlığı 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Gn. Md.lüğü 

TOPLAM 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

11 696 989 181 

3 073 526 929 

1 043 050 436 

39 793 002 

971 483 471 

62 492 851 

992 282 350 

46 464 808 

17 054 125 

36 734 850 

263 683 559 

61 453 752 

282 001 739 

67 128 923 

25 716 373 265 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

11 785 224 077 

2 680 044 765 

1 611 006 686 

39 206 745 

912 124 875 

55 901 336 

951 013 317 

45 978 310 

16 661 500 

36 538 057 

265 623 280 

59 950 314 

281 617 040 

66 486 660 

25 697 364 782 





GİDER BÜTÇELERİ 





10 - Cumhuriyet Senatosu 



10 - Cumhuriyet Senatosu - 2 -

Rapor 
15 . 12 . 1968 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu vcni Anayasanın kurmuş okluğu bir Yasama Meclisidir. Anayasa, 63 ncü maddesinde; «Türkive Büyük Millet Meclisi, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan kuruludur» 'dermek suretiyle iki Meclisli parlömanter sistemi getirmiştir. 

Yeni Parlâmento 25 Ekim 1961 de açılmıştır ve halen sekizinci çalışma yılını idrak etmiş bulunuyor. Ancak, bu süre içerisinde Meclisler iç bün
yelerini tek Meclis zamanından kalma Teşkilât kanuniyle idare etmektedir, yeni duruma ve ihtiyaçlara göre her- iki Meclisin daire ve kuruluşlarını 
tâyin eden teşkilât kanunları çıkarılamamış ve kadroları kesin ölçülerle tesbit edilememiştir. 

İki Meclisin bir bina içerisinde faaliyette bulunması, bir kısım hizmetlerin müştereken yürütülmesini gerektirmektedir. 
Müşterek hizmetleri gören daire ve kuruluşların hepsi Millet Meclisine bağlıdır. Bu dairelerde çabşan personelden bir kısmı Cumhuriyet Sena

tosu kadrosunda yer almaktadır. 
Senatonun doğrudan doğruya kendi içhizmetlerini yürüten daireler ise mütevazi kadrolarla çal ışaktadır lar . 
Halen, Cumhuriyet Senatosunun memur ve hizmetlilerinin sayısı, Millet Meclisi kadrolarmdaki görevlilerin adedine kıyasla altıda bir nisbetinde 

azdır. Bu halin tabiî bir sonucu olarak Cumhuriyet Senatosunun bütçeleri de mütevazi ölçüler içerisinde kalmaktadır. 

1969 yılı Bütçesi 15 160 849 lira olarak hazırlanmıştır. Bu meblâğ, 1968 bütçesi ödeneklerinden 406 911 lira noksandır. Kısmi seçimler dolayısiyle 
1968 yılında cari giderlere 55 üye için ruükerrer ödenek konmuştu. Bu yıl böyle bir ihtiyaç bulunmadığından cari giderlerde belirli bir azalma 
vardır. 

Yalnız, çeşitli hizmetler için 13 yeni kadroya ihtiyaç gösterilmiş ve bunların ücretlerini karşılamak üzere gereken ödenek bütçeye konmuştur. 
(A/2) Yatırım harcamaları bölümünde, geçen yıla nisbetle 20 000 liralık bir fazlalık vardır. Bu fark, 1962 yılında alınmış ve 1968 sonunda yedi 

seneyi doldurarak kullanma süresini geçirmiş olan Başkanlık makam otomobilinin yenilenmesi ve servis için bir aded münibüs alınması maksadiyle 
150 000 lira ödenek konmuş olmasından ileri gelmektedir. 

(A/3) Transfer harcamalarında, bir evvelki yıla nisbetle 51 738 lira fazlalık vardır. Bu fark, personele verilen tayın bedelleriyle tedavi giderle
rindeki artıştan ileri gelmektedir. 

1968 yılı bütçesinde, verilen ödeneklerle her çeşit hizmetler aksatılmadan yürütülmüş; ek ödenek ihtiyacı duyulmamıştır. Ayrıca geçen yıl bütçe
sinin müzakeresi sırasında belirtilen dilek ve temenniler bu bütçenin uygulama devresinde yerine getirilmiştir. 

Teşkilât Kanunu mevcudolmadı* için Senatonun iç kuruluşları kadroları için bir kriteryum yoktur.Başkanlık -Divanı, ihtiyaç ve zaruretlere 
göre kadrolar tesbit etmektedir. 

Dilek ve temenniler : ~ ^ 
1969 yılı Bütçe tasarısında yer alan ödeneklerin, Bütçe Karma Komisyonu Yüce Heyetince aynen kabul edilmesini teklif ve temenni etmekle 

beraber; 
a) Bütçenin 16.811 maddesinde Başkanlık konutu onarım giderleri olarak konmuş olan 50 000 lira ödenekten 15 000 lirasının; içinde bulundu

ğumuz malî yılda konut binasında yapılmış ve henüz bitirilememiş tamiratın tamamlanması için bu maddede bırakılmasını, ve 35 000 liralık kısmının 
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ise eşyası bulunmıyan bu binaya, Senato Başkanlık makarnının şerefiyle uygun bir miktar möble ve mefruşat alınmak üzere döşeme, demirbaş 
alımlan ve giderleri maddesi olan 13.130 maddesine nakledilmesini, 

b) (D) cetvelinde, Tutanak Müdürlüğü Şefi kadrosunun, halen bu görevde bulunan ve müktesep hakkı dolayısiyle 1 750 lira avlık ücret alan 
personelin fiilî durumuna intibak ettirilmek üzere 1 250 liradan 1 750 liraya çıkartılmasını; 

c) iki Yasama Meclisinin kendi iç kuruluşlarım daha iyi düzenliyecek ve kadrolarını belirli ölçülere göre tesbit edecek Teşkilât kanunu tasarı
sının Millet Meclisi gündemine alındığı öğrenilmiştir. 

Bu tasarının içinde bulunduğumuz yasama döneminde çıkarılması hususunda gerekli ilgi ve gayretlerin gösterilmesini dilerim. 
Saygılarımla. 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Trabzon Üyesi 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

11.000 

12.000 

11.220 
11.240 

11.310 
11.320 
î 1.330 
11.340 
11.350 
11.360 

J 1.370 

12.110 
12.150 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK DİVANI ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti 
Üyeler yollukları 
Üyeler ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu 
üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Memur aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

79 200 

18 000 
61200 

10 850 500 

7 083 000 
6 000 

3 541 500 
108 000 

10 000 

2 000 
100 000 

197 641 

197 649 

t 

10 929 700 

3 031 898 

79 200 

18 000 
61200 

10 133 000 

6 588 00O 
6 000 

3 294 000 
108 000 
10 000 

2 000 
125 000 

203 305 

203 304 

1 

10 212 200 

3 218 553 

79 200 

18 000 
61 200 

10 133 000 

6 588 000 
6 000 

3 294 000 
108 000 
10 000 

2 000 
125 000 

203 305 

203 304 

1 

10 212 200 

3 218 553 
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Bölüm 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 
J2.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
^2.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
i2.411 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 
J2.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gere

ğince verilecek fazla çalışma ücreti 
TAZMİNATLAR 

12 530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Kiyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1396 442 

1 396 440 
1 
1 

309 167 

1 543 046 

1 543 044 
1 
1 

323 064 

1 543 046 

1 543 044 
1 
1 

323 064 

2 500 
600 

2 700 
6 000 

297 367 

25 003 

1 

1 

1 

25 000 

1 

2 500 
600 

2 700 
10 000 

307 264 

25 003 

1 

] 

1 

25 000 

1 

2 500 
600 

2 700 
10 000 
307 264 

25 003 

1 

1 

1 

25 000 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
i2.620 5509 sayıla Kanım gereğince memur ve 

hizmetlilere verilecek ikramiyeler 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK ÖDENEKLER 

12.731 Doktara 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 

/ - Yurt içi yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 11 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lim Lira 

132 841 145 530 

132 840 

133 801 

145 529 

141 601 

2 000 2 000 

145 530 

145 529 

141 601 

1 

57 600 

76 200 

41002 

4 000 
5 000 

1 

57 600 

84 000 

41002 

4 000 
5 000 

1 

57 600 

84 000 
41 002 

4 000 
5 000 

2 000 

ı ı 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen' Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ / - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

i2.853 Yurt d m geçici <>rev yolluğu 
ÖCRETİM YOLLUKLARI 

12.871. Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
i2.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 002) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARİ 
12.9!1. Avrupa Konseyi Assamblc ve Daimî Ko

misyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

12.912 Balkan İstişari Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO memleketleri Parlömanterleri Bir
liği Assamblc ve Daimî Komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

12.921 ParlâmentolararasıBirliği 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 yolluk
ları 

30 000 

1 
1 

796 001 

240 000 

50 000 

00 000 

16 000 

30 000 

1 
1 

798 001 

240 000 

50 000 

60 000 

u; oo0 

30 000 

1 
1 

796 001 

240 000 

1 

50 000 

60 000 

16 000 

1 1 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

12.923 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince müştereken 
kumlan Ortaklık Parlâmentosu Komis
yonlarına katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

426 001) 
KONGRE VE KONFERANS YOLLUK-
LARI 
Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği 
milletlerarası kongre, konferans ve bun
ların komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları ' 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 
Cumhuriyet Senatosunun diğer memle
ketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
]3.130 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 

12.931 

12.941 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Dolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

60 000 

40 000 

330 000 

330 001 

80 000 
150 000 
5 000 

1 
77 000 
18 000 

591 006 

60 000 

40 000 

330 000 

661 663 203 
. • 

357 200 

80 000 
150 000 

5 000 
5 000 
99 200 
18 000 

60 000 

40 000 

330 000 

392 200 

80 000 
185 000 

5 000 
5 000 

99 200 
18 000 

698 203 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.210 
13 220 
13.230 
33.240 
13.290 

13.320 
13.330 

13.350 

13.380 

13.410 
13.420 

13.510 

13.520 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Sn giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stoklan alım
ları ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Başkanlık otomobili işletme ve onarma 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1969 yık için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

40 003 

30 
1 

000 
1 

10 000 

46 002 

1 

1 

40 0Oo 
6 000 

100 000 

10 000 
90 000 

75 000 

15 000 

60 000 

75 001 

25 000 
30 000 
10 000 

10 000 

46 002 

1 

1 

40 000 
6 000 

100 000 

10 000 
90 000 

85 000 

15 000 

70 000 

75 001 

25 000 
30 000 
10 000 

1 
10 000 

46 002 

1 

1 

40 000 
6 000 

100 000 

10 000 
90 000 

85 000 

15 000 

70 000 
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1989 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t o p t a 
Bölüm 

14.000 

15.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

.14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLERİ 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER-
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.376 Malzeme alim ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

Lira 

10 000 

!0 000 

:j 000 

40 000 

15 000 
25 000 

15 000 

5 000 
10 000 

Lira 

63 000 

15 000 
* 4 

Lira 

10 000 

10 000 

3 000 

40 000 

15 000 
25 000 

15 000 

5 000 
10 000 

Lira 

63 000 

15 000 

Lira 

10. 000 

10 000 

3 000 

40 000 

15 000 
25 000 

15 000 

5 000 
10 000 

Lira 

63 000 

15 000 
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Bölüm Madde 

_ n 

Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ 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 giderleri 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirle

rin 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 
]6.840 Bakım ve idame giderleri 

1! 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 

1 

393 000 

60 000 

300 000 
8 000 
25 000 

140 000 

50 000 

75 000 
15 000 

543 001 
... . ..̂  

10 000 

1 

398 000 

60 000 

300 000 
8 000 
30 000 

115 000 

50 000 

50 000 
15 000 

523 001 

10 000 

1 

398 000 

60 000 

300 000 
8 000 
30 000 

80 000 

50 000 

15 000 
15 000 

488 001 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

GABİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 929 700 

3 031 899 
591 006 

63 000 

15 000 

543 001 

15 173 606 
1 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Ura l ira 

10 212 

3 218 
663 
63 
15 
523 

200 

553 
203 
000 
000 
001 

14 694 957 

J0 212 

3 218 
698 
63 
15 
488 

200 

553 
203 
000 
000 
001 

14 694 957 
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- 1 8 -

ÇA/^) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen' Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
22.611 Yap i j tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.612 Taşıt alıml'arı 
23.642 Cumhuriyet Senatosu binam ve tesisler 

için lüzumlu malzeme ve teçhizatın itha
line, tesis ve yenileştirilmesine dair her 
türlü giderler 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Lira 

130 000 

Lira Lira L Lira 

150 000 

130 001 

130 002 

150 001 

150 002 

Lira 

150 000 

Lira 

1 

130 001 

1 

130 001 
:—3 

1 

150 001 

1 

150 001 

1 

150 001 

1 

150 001 

150 001 

150 002 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madidö Bölüm toplamı Madde Bölüm topfemı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI 
ÖDEMELER 

TEŞEKKÜLLERE 
Kesim toplamı 

34.711 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birliğe iştirak hissesi 

34.712 NATO memleketleri Parlömanterlcri Bir
liğinin iştirak hissesi 

34.713 Parlâmantolararasa Turizm Birliğinin işti
rak hissesi 

34.714 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve 
T B. M. Meclisince müştereken kurulan 
Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.611 Hizmetliler ilâç, tedavi, doğum ve 
yardımları 

35.613 Personele verilecek tayın bedeli 

ölüm 

221 783 

20 000 
201 783 

259 148 31 310 886 

270 076 

25 000 
245 076 

270 076 

25 000 
245 076 

310 886 

4 4 

1 

1 

J 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Cumhuriyet Senatosu personeli sosyal ve 
ekonomik dayanışma Sandığına (Memur ve 
hizmetlilerin öçle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) ^ ' * 

BORÇ ÖDEMELERİ 

3(5.300 Geçen ydlar borçları 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL T R A N S F E R T . T R 

Bölümü toplamı 
BORO ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

37 365 40 8-0 40 810 

5 000 

5 000 

4 

259 148 
5 000 

264 152 

5 000 

— 

5 000 

4 

310 886 
5 000 

315 890 

5 000 

5 000 

4 

310 886 
5 000 

315 890 

http://TRANSFERT.tr
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Rapor 
12 . 12 . 1968 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanlığına 
Millet Meclisi 1969 bütçe tasarısı üzerinde yapılan inceleme sonunda âzami tasarrufa riayet olunarak ve gerçekçi bir görüşle hazırlanmış bu

lunduğu kadro ve ödemeklerin Anayasamızda Millet Meclisine tevdi olunan görevlerin ifası zımnında ve Genel Muhasebe Kanununa uygun bir şekil
de konulmuş olduğu görülmüştür. 

Cari harcamalar •. 
Millet Meclisi memur kadrosu 203 olup bunun 192 si Millet Meclisinde, 11 i de Millî Saraylarda vazifeli bulunmaktadır. 1969 bütçe tasarısiyle 

hizmet zaruretlerine binaen 32 hizmetli kadrosu ilâve edilmiş, 5 hizmetli kadrosu kaldırılmıştır. Ayrıca terfi müddetlerini ikmal eden Millet 
Meclisinden 189, Millî Saraylar Müdürlüğünden 106 hizmetlinin kadroları birer üst dereceye yükseltilerek terfileri yapılmıştır. 

1969 yılı Bütçesinde Millet Meclisi (A/ l ) cari harcamalarına 61 004 740 lira ödenek konmuştur ki, geçen yıla nazaran 5 173 591 liralık bir artış 
mevcuttur. Bu artış ilâve olunan kadrolar, Ekim ayında yapılacak seçim dolayısiyle sayın üyelere ödenecek iki aylık mükerrer ödenekler, me
mur ve hizmetli terfileri gibi ödeneklere yapılan ilâvelerden doğmaktadır. Ayrıca, Meclis Muhafız Taburu giderlerinin 14.325 bölümüne konulan 
234 632 lira ödenekten taburun Millî Savunma Bakanlığından alacağı giyim eşyaları bedeli olan 191 792 liranın Millî Savunma Bakanlığı bütçesi-
nin 13.320 nci Giyim - Kuşam alımları ve giderleri maddesine yine Meclis Muhafız Taburu gideılerinin 14.327 nci Yiyecek alım ve giderleri mad
desine konulan 1 103 226 lira ödenekten Muhafız Taburu eratının yiyecek tutarı olan 657 000 liranın Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 13.310 
ncu Yiyecek ve yakacak alımları ve giderleri maddesine geçen seneki gibi aktarılması zarureti vardır. 

Yatırım harcamaları : 
Yatırım harcamaları için 3 115 640 lira ödenek konmuştur. Ki, geçen yıla nazaran 1 573 639 liralık bir artış m e v c u t t a Bu artışla Meclis Bahçe

sine ait bir kısım inşai tesislerin tatbikat ve detay plânlarının yaptırılması, yine Meclis bahçesine ait bir kısım inşai tesisleri de sulama ve yan
gın suyu tesislerinin realizesi, Meclis ön bahçelerinin yeniden yeşillendirilmesi ve bahçe tesislerinin sevk, idare ve idamesi için görevlendirilecek 
teknik personele verilecek ücretler için yeniden açılan maddelere konulan ödeneklerdir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Uluslararası iştirak hisseleri, hizmetlilerin tedavileri, personele verilecek tayın bedeli ile memur ve hizmetlilere verilecek öğle yemeği yardım

larını karşılamak üzere konulan ödeneklerdir : 

Teklif ve temennilerimiz : 
1. - Millet Meclisinin geçmiş yıllardaki bütçeleri tetkik edildiğinde (ıD) cetveli kadrolarının her yıl terfileri sağlamak için yükseltildiği veya 

yeni kadrolar ilâvesine zaruret olduğu görülmüştür. Hizmetlerin normal ve mesul ellerde, gerektiği şekilde teknik mükemmeliyet içinde yürütüle
bilmesi ve böylece bütçeye perakende yük tahmil edilmemesi için, 7 seneden beri çıkarılamıyan Teşkilât Kanunlarının biran önce çıkarılması, 

2. - Meclis dışındaki bütün Devlet teşkilâtınla senelerden "beri uygulanıp çok olumlu sonuçları görülen, memurların dış ülkelerde eğitim ve 
görgülerini artırmak için gönderilmelerini teminen 12.871 nci maddeye konulan tahsisat çok isabetli OIUD, uygulamanın devamı, 
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3. - Halen T. B. M. M. binasının içinde bulunduğu sahanın belirli bir bölümüne Muhafız Birliği için yaptırılmış olan lojmanlar gibi Meclis 
personeline de yeterli lojmanların yaptırılmasının hizmetin iyi görülebilmesi bakımından zorunlu olduğu kanaatine varılarak bu meselenin olumlu 
bir çözüm yoluna bağlanması, 

4. - Büyük masraflarla meydana getirilmiş T. 13. M. M. binamızın gerek Senato ve gerekse Millet Meclisi Başkanlık konutlarının yapılması, 
temenni ettiğimiz hususlardandır. 

5. — Ayrıca Meclisteki telefonlardan yapılan şehirlerarası telefon konuşmalarında üzerinde durulması gereken bir husustur. Parlâmento üye
lerinin ve Meclisteki memurların çalışmaları esasında pek çok dünya parlâmentolarında olduğu gibi şehirlerarası konuşmalarda da ücretsiz 
olarak istifade etmelerini mâkul görüyorsak da milletimizin imkânları bunu sağlıyamadığma göre artık bu işin istisnası olamaz. Olursa veya olu
yorsa, bu, hem haksız bir tasarruf hem de bâzı şahıslar için haksız ve icapsız bir imtiyaz teşkil eder. 

G. - Meclis Bütçesi konuşulurken her sene ortava keman bir hususu gene belirtmek mecburiyetindeyiz : 
(ialerilerdeki oturma yerlerinin mahdudolmasıVe çok zaman buralardaki ziyaretçi tıkanıklığımı! devamlı şikâyet mevzuu bir husus olduğu 

malûmunuzdur. Bu hususta idareciler tarafından yeterli olmıyan bâzı tedbirler almıyorsa da bu duruma hepimizin de yardımcı olması temenni
lerimiz arasındadır. 

7. - Anayasa gereğince hazırlanması lâzımgelen Millet Meclisi İçtüzüğü için Meclis Başkanı -Sayın Ferruh Bozbeylimin de çalışmalara katıldı
ğı Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Sayın Coşkun Kırca tarafından hazırlanan içtüzük teklifinin biran 
önce komisyonlardan ve Meclisten geçmesini temenni ederken bu değerli arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkürü vazife telâkki ederim. 

8. - Parlâmentonun ve parlömanterlerin itibarını koruma vazifesi şüphesiz ki, evvelâ bize düser. Bu itibarı muhtelif maksatlarla zedelemeye 
çalışan dıs tesirler gerek ülkemizde gerekse bütün dünya devletlerinde her zaman mevcuclolmuşiur. 

Ancak'muhterem parlömanterlerin kendi ihmallerinden veya müsamahalarından doğan bâzı davranışları da bu hallere sebebolmaktadır. Bn 
bakımdan, komisyonlara ve meclislere devamın çoğalması hepimizin temenni ettiği bir husustur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Eaportör 

Manisa Milletvekili 
Önol Sakar 
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Bölüm Madde 

UL000 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

- 2 0 -

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.210 
11.230 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

ÖDENEKLER 

BAŞKANLIK ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

Başkan ödeneği 
Başkanlık Divanı temsil ödeneği 
ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 

Kesim toplamı 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti 
Üyeler yollukları 
Üyeler ölüm tazminatı 
Üyeler geçici görev yolluğu 
5408 sayılı Kanım gereğince Hesapları 
İnceleme Komisyonu üyelerine verilecek 
yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 
12.111 
12.112 
12.150 

Genel idare aylıkları 
Millî Saraylar memurları aylıkları 
T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

24 754 200 

79 200 

18 000 
61 200 

24 675 000 

16 200 000 
6 000 

8 100 000 
144 000 
15 000 

10 000 
200 000 

3 615 048 

2 835 672 
160 095 
620 280 

19 402 896 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

90 000 

18 000 
72 000 

28 775 000 

18 900~000 
6 000 

9 450 000 
144 000 

15 000 

10 000 
250 000 

3 639 086 

161 715 
640 530 

28 8< 865 000 

20 2' 278 505 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

28 865 000 

90 000 

18 000 
72 000 

28 775 000 

18 

9 

3 

2 

900 
6 
000 
000 

450 000 
144 000 
15 

10 

000 

000 
250 000 

639 

836 
161 
640 

20 278 505 

086 

840 
715 
530 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Millî Saraylar hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 9 749 970) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 
435 950) 

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 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Basımevi'personeline verilecek fazla ça

lışma ücreti 
12.412 Teknik İşler Müdürlüğü personeline ve

rilecek fazla çalışma ücreti 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

9 421 571 

7 313 490 
1 764 180 

157 950 
185 950 

1 
1 456 850 

43 750 
6 800 
15 660 
90 000 

1 301 640 

484 800 

250 000 

100 000 

10 185 921 

7 844 040 
1 905 930 

250 000 
185 950 

1 
1 497 675 

44 750 
6 800 
15 660 
90 000 

1 340 465 

484 800 

250 000 

100 000 

10 185 921 

7 844 040 
1 905 930 

250 000 
185 950 

1 
1 497 675 

44 750 
6 800 
15 660 
90 000 

1 340 465 

484 800 

250 000 

100 000 
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Bölürn Madde Ödeneğin çeşidi 

12.413 6565 saydı Kamın gereğince Emniyet me
murlarına verilecek fazla çahşma ücreti 

12.414 3656 sayılı Kamınım 22 nci maddesi gere
ğince verilecek fazla çalışma ücreti 

32.415 Millî Saraylar personeline verilecek fazla 
çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmet eri tazminatı 
] 2.590 Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına 

926 sayılı Kanun gereğince verilecek kıta 
tazminatı ile 645 sayılı Kanun gereğince 
tabibine verilecek tazminat ve diğer taz
minatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK İKRAMİYELER 

12.621 5509 sayılı Kanım gereğince T. B. M. 
Meclisi memur ve hizmetlilerine verilecek 
ikramiye 

0 4511 saydı Kanuna göre verilecek ikra
miye 

1939 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

33 300 

60 000 

41 500 
408 450 

154 260 
50 400 

203 790 

889 975 

889 973 

1 

33 300 

60 000 

41 500 
408 680 

156 240 
48 000 

204 440 

939 141 

1 

939 140 

33) 300 

60 000 

41 500 
408 680 

156 240 
48 000 

204 440 

939 141 

1 

939 140 
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Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK ÖDENEKLER 

12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek 
ihtisas ödeneği 

12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek tazminat 

12.733 231 sayılı Kanunla hizmetlilere verilecek 
tazminat 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar hizmet
lilerine verilecek tazminat 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yoUuldan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 59 000) 
II - Yurt dm yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.874 Yurtdış ı kurs yolluğu 

(Yurt İ ş ı yolluklan toplamı : 70 001) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 402 200 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 420 200 

4 000 4 000 

50 000 50 000 

40 000 20 000 
1 1 

1 420 200 

12 000 

862 800 

407 400 

120 000 
149 001 

18 000 
37 000 

12 000 

862 800 

425 400 

120 000 
129 001 

18 000 
37 000 

12 000 

862 800 

425 400 

120 000 
129 001 

18 000 
37 000 

4 000 

50 000 

20 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 Komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları 

322922 Parlâmentolararası Turizm Biiliği Türk 
Grupunun Birlik, Konferans ve Daimî 
Komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

12.923 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince müşterek kurulan 
Ortaklık parlâmentosu komisyonlarına 
katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

1 114 001) 

- 2 4 -

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 574 001 

500 000 

1 

90 000 

360 000 

24 000 

140 000 

1 574 001 

500 000 

1 

90 000 

360 000 

24 000 

140 000 

Lira 

1 574 001 

Lira 

500 000 

90 000 

360 000 

24 000 

140 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.931 

12.941 

KONGRE VB KONFERANS YOLLUK
LARI 
Millet Meclisinin davet edildiği Millet
lerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 
Millet Meclisinin diğer memleketlere ya
pacağı ziyaret, tören ve dostluk temasla
rına katılacakların yollukları 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

- 2 5 -

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

Madde 
Lira 

60 000 

400 000 

1 308 000 

" ^ " o ö 0 
200 000 

r> ooo 
500 000 
350 000 
75 000 

1 620 000 

300 000 
100 000 

1 100 000 

60 000 

400 000 
3 448 000 3 898 000 

i • : 

1 608 000 

I^TOM 
300 000 
5 000 

700 000 
350 000 
75 000 

1 720 000 

400 000 
100 000 

1 100 000 

60 000 

400 000 

1 608 000 

178 000 
300 000 

5 000 
700 000 
350 000 
75 000 

1 720 000 

400 000 
100 000 

1 100 000 

Lira 

3 898 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanı! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira. Lira 

BAHÇE GİDERLERİ 
13.241 Bahçe giderleri 100 000 
13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri 15 000 

(Bahçe giderleri toplamı : 115 000) 
13.290 Diğer yönetim giderleri 5 000 

HİZMETLİLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 135 000 

, 13.320 Giyim- kuşam almaları ve giderleri 75~000 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 5 000 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç. alımları ve gi

derleri 50 000 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 5 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 270 000 

13.410 Posta-telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma gi-
leri 15 000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 100 000 

20 000 
250 000 

115 000 

100 000 
15 000 

5 000 

135 000 

75 000 

5 000 

50 000 
5 000 

270 000 

20 000 
250 000 

165 000 

15 000 

150 000 

100 000 
15 

5 

000 

000 

135 000 

75 

5 

50 
5 

000 

000 

000 
000 

270 000 

20 000 
250 000 

165 000 

15 000 

150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 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 

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 - knsam alım ve giderleri 
14.326 Malzeme alım ve giderleri 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri 
14.329 Diğer alım ve giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

970 326 17! 729 858 881 066 

68 000 

23 000 

45 000 

30 000 

776 326 

90 000 
5 000 
80 000 
57 500 
19 000 
520 826 
4 000 

6 000 

68 000 

23 000 

45 000 

30 000 

1 535 858 

90 000 
5 000 
80 000 
234 632 
19 000 

1 103 226 
4 000 

6 000 

68 000 

23 000 

45 000 

30 000 

687 066 

90 000 
5 000 

80 000 
42 840 
19 000 

446 226 
4 000 

6 000 
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Bölüm Madde 

34.510 
14.520 

15.000 

15.376 
15.379 

Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Kitaplık giderleri toplamı : 205 000) 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 
15.383 
15.385 
15.387 

16.000 

Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
(Anıtlar, müzeler ve Saraylar toplamı : 

1 028 225) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.110 Basımevi giderleri 

- 2 8 - • 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

90 000 

18 000 
72 000 

1 223 963 

30 000 
175 000 

500 000 
30 500 
13 500 

142 065 
332 898 

400 000 

Lira 

1 223 963 

6 031 764 

1969 yılı 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bö;lüm toplamı 
Lira 

90 000 

18 000 
72 000 

1 233 225 

30 000 
175 000 

500 000 
30 500 
13 500 

138 870 
345 355 

400 000 

Lira 

1233 225 

5 000 152 

için 
Komisyonca 

Madde '] 
Lira 

90 000 

18 000 
72 000 

1 233 225 

30 000 
175 000 

500 000 
30 500 
13 500 

138 870 
345 355 

400 000 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 233 225 

5 000 152 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Başkanlık temsil giderleri 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafir

lerin ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.740 Başkanlık komıt giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ~ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı 
16.812 Millî Saraylar onarımı 

(Bina onarımı toplamı : 4 030 152) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

10 000 10 000 10 000 

390 000 

60 000 

300 000 
10 000 
20 000 

5 231 764 

400 000 
4 731 764 

440 000 

60 000 

350 000 
10 000 
20 000 

4 150 152 

523 000 
3 507 152 

440 000 

60 000 

350 000 
10 000 
20 000 

4 150 152 

523 000 
3 507 152 

100 000 120 000 120 000 
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Bölüm 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

- 3 0 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

24 754 200 

19 402 896 

3 448 000 

970 326 

1 223 963 

6 031 764 

55 831 149 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca 

Madde Bölüm toplan» Madde 
Lira Liva Lira 

28 865 000 

20 278 505 

3 898 000 

1 729 858 

1 233 225 

5 000 152 

61 004 740 

ı kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

28 865 000 

20 278 505 

3 898 000 

881 066 

1 233 225 

5 000 152 

60 155 948 
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21.000 

22.000 

23.000 

- 3 1 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ 
21.610 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.621 Meclis bahçelerinin tanzimi ve tesisi gider

leri 
22.622 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik per

sonel ücretleri 
22.623 Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik per

sonel geçici görev yollukları 
22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elekt

rik ve telefon tesisleri giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1969 yılı için 
1963 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplana Madde Bölüm toplamı 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Bira 

770 000 

550 000 

220 000 

Lira 

770 000 

Lira 

40 000 

2 661 640 

Lira 

40 000 

2 661 640 

Lira 

140 000 

2 561 640 

Lira 

140 000 

2 561 640 

772 000 

1 770 000 

594 000 

105 640 

2 000 

190 000 

1 670 000 

594 000 

105 640 

2 000 

190 000 

414 000 414 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Bahçe işleri için makina, teçhizat alımları 
ve onarımları giderleri 

23.612 Taşıt alımları 
23.641 Basımevi için ithal edilecek veya satma-

İmaeak makina ve teçhizata ait her türlü 
giderler 

23.642 T. B. M. Meclisi binası ve tesisler için lü
zumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, te
sis ve yenileştirilmesine ait her türlü gi
derler 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kaimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Böiüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

772 000 

472 000 

100 000 

200 000 

1 

770 000 

772 000 

1 542 001 

414 000 

14 000 
100 000 

100 000 

200 000 

40 000 

2 661 640 

414 000 

3U5~840 

414 000 

14 000 
100 000 

100 000 

200 000 

3 

140 000 

2 561 640 

414 000 

3 115 640 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 
11 - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI 
ÖDEMELER 

TEŞEKKÜLLERE 
Kesim toplamı 

34.711 

34.712 

34.713 

34.714 

35.000 

Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birliğe iştirak hissesi 
NATO memleketleri Parlömanterleri Birli
ğine iştirak hissesi 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iş-
tirak hissesi 
Avrupa Parlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince müştereken kumlan 
Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.611 Hizmetliler ilâç, tedavi, doğum ve ölüm 
yardımı 

35.612 Millî Saraylar hizmetlileri ilâç, tedavi, 
doğum ve ölüm yardımı 

35.613 Personele verilecek tayın bedeli 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madldfi Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Li^a Lira Lira 

58 001 

15 000 

38 000 

5 000 

1 228 725 

100 000 

25 000 
1 103 725 

58 001 

1 463 515 

58 001 

15 000 

38 000 

5 000 

1 

1 534 520 

125 000 

25 000 
1 384 520 

58 001 

1 775 670 

58 001 

15 000 

38 000 

5 000 

1 

1 534 520 

125 000 

25 000 
1 384 520 

58 001 

1 775 670 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Mad'de Bölüm toplamı Madde .Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira " Lira Lira Iüra 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve hizmetliler Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 

36.000 

34.000 

35.000 

36.000 

öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLTR 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

234 790 

50 000 

50 000 

58 001 

1 4 6 3 511 

50 000 

1 571 516 

241 150 

50 000 

50 000 

58 001 

1 775 670 
50 000 

1 883 671 

241 150 

50 000 

50 000 

58 001 

1 775 670 
50 000 

1 883 671 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi 1969 malî yılı bütçe teklifi, Yüksek Komisyonunuz adına tarafımdan mahallinde incelenmiştir. Görüş ve mütalâaları
mı aşağıda arz ediyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1969 malî yılı bütçe teklifinin genel toplamı 4 728 903 liradır. 1968 malî yılı bütçesine nazaran 461 850 lira fazla
lığı ve 489 850 lira noksanlığı vardır. Netice olarak geçen yıla göre 28 500 lira fiilî bir azalma bulunmaktadır. 

Geçen yılların bütçe tatbikatı neticelerine göre ödenek indirimi ve ilâvesi yapılan bölüm ve maddelerle sebepleri : 
1. - Genel idare aylıkları maddesinden 40 000 lira ödenek indirilmiştir. 
2. - Uzun yıllar Cumhurbaşkanlık köşkü bahçe ve korularında yevmiye ile çalışmakta olan işçilerin, sosyal haklardan istifadelerini sağlamak 

maksadiyle (D) cetveline 25 kadro ilâvesi teklif edilmiştir. Bu sebeple, hizmetliler ücreti maddesine 136 500 lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 
Buna mukabil de işçi ücretleri maddesinden 190 250 lira ödenek indirimi yapılmıştır. Bu değişiklikle, sürekli yevmiye artışları karsısında hizmeti 
tasarruflu bir şekilde yürütmek esası da öngörülmüştür. 

3. - 14 . 12 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 934\sayılı Kanuna uyularak, (E) cetveli kadrolarında yapılan değişiklik sebebiyle geçici hizmetli
ler- ücreti maddesine 39 550 lira ödenek ilâvesi yapılmıştır. 

4. - Mevcut 50 işçiden 25 inin, (D) cetvelinden alınacak kadrolara tâyinleri düşüncesiyle işçi ücretleri maddesinden 190 250 lira ödenek indi
rilmiş, yaşlan ve durumları icabı kadroya alınacak olan 15 işçinin şimdilik çahst 'maları uygun görüldüğünden 130 000 lira ödenek bırakılmıştır. 
Bu ihyanda 10 işçi azaltılmıştır. 

5. - Cumhurbaşkanlığı' Dairesi personelinden fazla çalıştırılanlara, 3656 • v .anunun 22 nci maddesi gereğince verilmekte olan fazla çalışma 
ücretinin, ilâvesi teklif edilen kadrolar sebebiyle, mevcut ödeneğin kifayet < _ v < c e ğ i anlaşılmış ve 70 000 lira ödenek ilâvesi zaruri görülmüştür. 

0. - Cumhurbaşkanlığı yaverleri, 926 sayılı Askerî Personel Kanununa göre ödenmekte olan tazminatı tercih ettiklerinden, yaver ve basdok-
tor ödeneği maddesinden 6 600 lira ödenek indirimi yapılmıştır. 

7. - Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt içi gezileri geçen yıllardan daha az olacağı için, Cumhurbaşkanı yurt ici seyahat giderleri maddesinden 
25 000 lira ve yönetim geçici görev yolluğu maddesinden de 20 000 lira ödenek indirilmiştir. 

8. - Özel tip vasıta alımlarında, hizmet intibakı sağlamak ve ilgili diğer personele öğretmedik yaptırmak gayesiyle bir şoför ile bir makinistin 
kısa bir süre ile eğitilmeleri için vasıtanın alınacağı dış ülkeye gönderilmelerini temin maksadiyle, bütçe tekniğine uyularak; 5 000 lira ödemekle, 
yurt dışı geçici görev yolluğu maddesi açılmıştır. 

9. - Devlet Malzeme Ofisinde bulunmıyan ve yok belgesi alman kırtasiyenin piyasadan temin edilebilmesi ve fiyat artışlarının karşılanabilmesi 
için kırtasiye alımları ve giderleri maddesine 5 000 lira ödenek ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 
* 10. - Cumhurbaşkanlığı Köşkünde ve bürolarında bulunan döşeme ve demirbaş eşyaların yenilenmesi işi, Bayındırlık Bakanlığına tetkik ve 

tesbit ettirilerek bir plâna bağlanmıştır. İhtiyaçların bir kısım daha önceki yıllarda temin edilmiş olduğundan bu yılın döşeme ve demirbaş alımla
rı maddesine, geçen yıldan 100 000 lira noksaniyle ödenek konulmuştur. 
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11. - Cumhurbaşkanlığı Kitaplığı için lüzumlu «.örülen yeni yayınların bütçe yılı içinde alınması türlü sebeplerle mümkün olmadığından yayın 
alımları ve giderleri maddesinden 5 000 lira indirimi yapılmıştır. 

12. - Cumhurbaşkanlığı Dairesi ve müştemilâtı, şimdiye kadar ayrı ayrı ısıtılmakta iken birbirine yakın bulunan binaların merkezî sistemle ısı
tılması cihetine gidilmekte olduğundan, yakacak alımları ve giderleri maddesinden 75 000 lira tasarruf sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

13. — (D) cetveli kadrolarına ilâvesi teklif edilen personelin giyim istihkaklarının karşılanması için giyim alımları ve giderleri maddesine 5 000 
lira fazla ödenek teklif edilmiştir. Buna mukabil, diğer yönetim giderleri maddesinden 10 000 lira ve giyim - kuşam alımları ve giderleri madde
sinden de 2 000 lira ödenek indirimi yapılmıştır. 

14. - Bir kısım ihtiyaçların geçen yıllarda temin edilmds olması sebebiyle, sağlık - araç, gereç ve ilâç alımları maddesinden 2 500 lira ödenek in-
dirilmiştir. 

15. - Geçen yılki bütçe tatbikatına uyularak, posta - telgraf giderleri maddesine 2 000 lira noksaniylc ödenek konulmuştur. 
16. - 1969 yılında, dışarıdan alınacak olan araçların nakliye ve sigorta giderlerinin karşılanması için taşıma giderleri maddesine 5 000 lira faz

la ödenek konulmuştur. 
17. - Gecen yüki bütçe tatbikatının sonucuna göre, haberleşme araçları işletme ve onarma giderleri maddesine 2 600 lira noksaniylc ödenek 

konulmuştur.' 
18. - 1969 malî yılında alınacak yeni araçların işletmesi daha iktisadi olacağından, Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma giderleri maddesin

den 5 000 lira ödenek düşülmüştür. Buna mukabil, hizmet taşıtlarının çoğu eski model olduğundan, hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
maddesine 5 000 lira ödenek ilâvesi yapılmıştır. 

19. - Yangın söndürme alet ve edevatının birkısmı geçen yıl alumış olduğundan, yangından korunma ve sigorta giderleri maddesinden 1 000 li
ra ödenek indirilmiştir. 

20. - Atatürk Müzesi bakım ve onarım ihtiyaçlarmm karşılanması için kurum giderleri bölümünün anıtlar, müzeler ve saraylar giderlerinin, 
diğer alımlar ve giderleri maddesine 3 000 lira ödenek ilâvesi yapılmıştır. 

21. - Cumhurbaşkanlığı Dairesinde mevcut muhtelif model"ve marka vasıtaların çoğu uzun yıllar kullanılmak suretiyle ekonomik ömürlerini dol
durmuşlardır. Bu sebeple, icrasına başlanmış olan plân dahilinde öncelik ve ivedilik verilmesi gereken bir kısmının 1969 yılında yenilenmesi için 
taşıt alımları maddesine 152 300 lira fazlasiyle 287 300 lira ödenek konulmuştur. 

'22. - Diğer maddelere ait ödenekler, geçen yılın tatbikat sonuçlarına göre aynı miktarlar üzerinden istenmiştir. 

NETİCE : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi bütçe teklifi, umumi prensipler ile tasarruf kaidelerine riayet edilerek düzenlenmiş olduğundan, kabulü isabetli ola

caktır. 
Keyfiyet, Yüksek Komisyonun takdirlerine saygı ile arz olunur. 

Raportör 
Eskişehir Milletvekili 

M. İsmet Angı 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.710 
12.730 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

Temsil ödeneği 
Yaver ve Başdoktor ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.812 
-i 2.813 

12.841 

12.853 

12.871 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 

/- Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri 
Yönetim geçici görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 115 501) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
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 
Yayın alımları ve giderleri 

- 3 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

27 600 

6 000 
21600 

160 502 

500 

934 000 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

1 884 000 

21 000 

6 000 
15 000 

120 502 

500 

5 000 

1 

764 000 

1735 000 

21 000 

6 000 
15 000 

120 502 

1 
100 000 
60 000 

1 
75 000 
40 000 

1 
75 000 
40 000 

500 

5 000 

1 

764 000 

25 000 
5 000 

500 000 
25 000 

30 000 
5 000 

400 000 
20 000 

30 000 
5 000 

400 000 
20 000 

1 735 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 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 I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

33.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
33.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve 
giderleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

33.410 Posta-telgraf giderleri 
j3.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
33.440 Haberleşme araçları işletme ve onarma 

giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Maidüe Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lim Lira Lira 

275 000 
100 000 
4 000 

330 000 

120 000 
15 000 
130 000 
40 000 
25 000 

317 500 

300 000 
10 000 

7 500 

152 500 

5 000 
120 000 
20 000 

7 500 

200 000 
105 000 
4 000 

320 000 

120 000 
15 000 
130 000 
40 000 
15 000 

338 000 

325 000 
8 000 
5 000 

163 000 

3 000 
130 000 
25 000 

5 000 

200 000 
105 000 
4 000 

320 000 

120 000 
15 000 
130 000 
40 000 
15 000 

338 000 

325 000 
8 000 
5 000 

163 000 

3 000 
130 000 
25 000 

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 gi
derleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

14.110 Yarağından korunma ve sigorta giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ " Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

- 4 1 -

1« 1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 
5 000 

150 000 

30 000 

120 000 

3 000 

10 000 

150 000 

55 000 

3 000 

10 000 

205 000 

150 000 

25 000 

125 000 

2 000 

13 000 

150 000 

52 000 

2 000 

13 000 

202 000 

150 000 

25 000 

125 000 

2 000 

13 000 

150 000 

52 000 

2 000 

13 000 

202 000 

50 000 
2 000 

50 000 
2 000 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLEE Bölümü toplamı 

PEESONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

- 4 2 -

1968 ödeneği 
Madlde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Kiyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

150 000 

2 330 403 

1 884 000 

3 000 

10 000 

205 000 

4 582 403 

150 000 

2 299 603 

1 735 000 

2 000 
13 000 

202 000 

4 401603 

150 000 
2 299 603 
1 735 000 

2 000 
13 000 
202 000 

4 401 603 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Tapa l ından 

196! 1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toptan Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

135 000 287 300 287 300 

135 000 287 300 287 300 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm 

35.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.720 Çeşitli yardımlar 

1969 yıh için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabnl edilen 

Madde Bölüm toptanı Madde BöKta toptanı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira lafla Lira Lira 

40 000 40 000 40 000 

40 000 40 000 40 000 



12 - Sayıştay 
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Rapor 
9 . 12 . 1968 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

Sayıştaym 1969 malî yılı bütçe teklifini inceledim, 
Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarım T. B. M. M. adına denetlemek ve sorumlularını hesap ve işlemlerini kesin 

hükme bağlamakla görevli bir Anayasa Kuruluşu olan Sayıştaym (2514 sayılı mülga Divanı Muhasebat Kanununun yürürlüğe girdiği yıl olan) 
1934 ile 1968 yılları itibariyle mukayeseli genel durumunu, muhataboldıığu iş hacmim ve inceleme kapasitesinin yetersizliğini göstermek iein 
aşağıdaki tabloyu veriyorum : 

1934 1968 34 yılda artış 

Genel ve katma bütçeler toplamı 222,9 İMİ. Tl. 26 809,2 Mİ. Tl. % 11925 ,(119 misli) 
Denetime tabi saymanlıkların sayısı (ayniyat 
saymanlıkları hariç) 815 aded 3 348 Aded 2533 Aded <% 310 
Deneticilerin sayısı 180 aded 293 Aded 113 Aded % 63 
Bir Denetçiye düşen ödenek miktarı 1,3 Mİ. Tl. 91,5 Mİ. Tl. 90,2 Mİ. Tl. % 7387 

rakamların mukayesesinden Sayıştaym otuz küsur yıllık bir dönem boyunca inceleme ve denetim kapasitesinin hızla artan iş hacmini takibedcme-
diği anlaşılır. 

1967 malî yılının başında yürürlüğe giren Sayıştay Kanunu ile başhyan yeni dönemde bu durumun iyiye doğru değişeceğini kabul etmek için 
sebepler mevcuttur. 

Filhakika, denetçilik mesleği nisbeten cazip hale gelmiş ve yeteri kadar kadro ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Ne var ki, kadroların kısa sürede tamamen doldurulabilmesi mümkün değüdir. Kariyere intisap, imtihanla olmakta, denetçi yardımcıları 

iki yıl süre ile Sayıştay bünyesinde nazari ve tatbiki özel bir eğitime tabi tutulmakta, üçüncü yıl sonunda yapılan ehliyet imtihanını başaranlar 
4 ncü sınıf denetçiliğe tâyin edilmektedirler. 

1967 yılında açılan sınava 144 kişi talibolmuş 50 si başarı göstererek denetçi yardımcılığına tâyin edilmiş ve meslek ici eğitim kurslarına 
devam etmekte bulunmuşlardır. 

İkinci sınavın açılabilmesi, Sayıştaym Ulus Işhamnda hesap uzmanları kurulunca boşaltılacak 27 odayı kiralryabilm esine bağlı bulunmak
tadır. 

Filhakika, Sayıştaym gelişmesini engelliyen sebeplerden bir mühimini de bina ve yerleşme meselesidir. Yerleşme probleminin tek çözüm 
yolu olarak görülen yeni bina konusunun gerçekleşme safhasına intikâl ettiğini, anabinamn arkasındaki bahçenin Sayıştaya tahsisinin yapîldığı-
nı, proje müsabakasının tamamlandığını, binanın ihale edilerek temel hafriyatına başlandığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum " 

Sayıştay, uygulamaya yön veren, tereddütlere çözüm getiren Genel Kurul kararlarının yayınlanmasına karar vermiş ve i 968 yılı içinde, 
biri (Harcırah Kanunu) diğeri (Sayıştay - Muhasebei Umumiye - Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunları) ııa aidohnak üzere iki kitap yayın-
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lanmış ve bu kitaplar bütün saymanlıklara dağıtılmıştır. Geriye kalan konulara ait ilke kararlar üçüncü kitabı teşkil edecektir. 1 . 3 . 1967 tari
hinden itibaren ittihaz edilmiş ve edilecek, umumi mahiyetteki Genel Kurul ve Daireler Kurulu kararları özetlenmeden aynen yayınlanacaktır. 

Kararların yaymlanmasmdaki fayda aşikârdır; uygulayıcı]arın şu yada bu konudaki Sayıştay görüşünü önceden bilmeleri, yanlışlardan 
kaçınmalarını mümkün kılacak, böylece Sayıştay denetiminin etkisi, icraya hazırlık safhasına kadar uzanmış olacaktrr. 

Sayıştay'ın bir önemli görevi, merkezdeki* bütçe harcamalarının sarftan önce vizesidir. İstihkaklar, Sayıştay vizesi alınmadan tediye edilme
mektedir. Binnetice, vize işlemlerinin ağır yürümesi hem masrafcı daireler hem de istihkak sahipleri yönünden şikâyet ve sızlanmaları mucibol-
maktadır. 

ıSayıştay, 1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe koyduğu iki yeni yönetmelikte, sarftan önce vize işlemlerini hissedilir ölçüde hızlandırmış bu
lunmaktadır. Metodda değişiklik ve hesap makinalarmm çalışma düzeninde rasyonelleştirme suretiyle elde edilen bu sonuç, memnunluk veri-
ricidir. 

Muhasebe ve istatistik makinaları yalnız vize ve ödenek kontrolımda kullanılırken, bu kere Sayiştaym kendi ihtiyaçlarına da cevap verir şekil
de kullanılmaya başlanmış; ilk adım olarak, evvelce daktilo ile hazırlanan maaş ve ücret bordroları delikli kart usulü ile gayet kısa bir sürede 
ve hatadan âri .olarak hazırlanmakta bulunmuş, maaş ve ücret sahiplerine, istihkaklarını bütün kesintileriyle gösterir birer döküm kopyası ve
rebilme imkânı temin edilmiştir. 

Halen Saymanlık anakütüklerinin, denetçilere hesap tevziinin, izinlerin ve terfi sürelerinin delikli kart sistemine göre takibi için hazırlık
lar yapılmaktadır. 

1968 yılından evvel muhasebe ve istatistik makinalarmm devamlı bakımı, mukavele ile harice yaptırılırken, uzman bir teknisyenin kadro
ya alınması suretiyle, bakım, ve yıllık revizyonlar, dairenin kendi imkânları ile temin edilir hâle gelmiştir. 

Sayıştaym mesai durumuna gelince : 
1965 malî yılma ait 1977 hesabın 1963'ü; 
1966 malî yılma ait 2 021 hesabın 1 902 si dairelerce yargılanmış ve ilâma raptedilmiş bulunmaktadır. 
1967 malî yılma ait 2 057 hesabın büyük kısmı halen merkez ve mahallî tetkik grupları tarafından incelenmektedir; raporları düzenlenen 

hesaplar dairelerce süratle hükme bağlanmaktadır. 
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile teşkil olunan müstakil Temyiz Kurulu, mesaisine başladığı 12 . 9 . 1967 tarihinde 2 858 aded müterakim 

dosya devralmıştı. Temyiz dosyaları umumiyetle birden fazla temyiz konusu ihtiva etmektedir. 
10 . 12 . 1968 tarihi itibariyle Temyiz Kurulunda mevcut dosya adedi 2 047 ye inmiştir. 15 ay zarfında gelen dosyaların 403 adede baliğ ol

duğu da nazara alındığı takdirde, haftada üç gün toplantı yapmak suretiyle çalışan Temyiz Kurulunun mesaisi tatminkâr sayılmak icabeder. 
Sayıştay'ın 1969 bütçe teklifi toplam olarak 25 174 125 liradır, ve 1968 malî yılı bütçesine nazaran 6 973 041 lira fazlalık arz eder. Fa rkm 

5 000 000 lirası, ihale edilmiş bulunan ek bina inşaatının 1969 birimine tekabül ettiği ve Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılacağı cihet
le, hakiki artış 1 973 041 liradır. 

Bu artışın önemli kalemlerini aşağıda arz ediyorum : 
1. - 12 110 Aylıklar... 561 030 lira fazla 
Bu artış, hizmet ihtiyaçlarının gereği olarak (L) cetvelinden çıkartılan 36 denetçi kadrosu ile terfi farklarından ileri gelmektedir. 
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2. - 12 210 hizmetliler ücreti 319 600 lira fazla 
8.i Daktilo 3'ü teknisyen, teksirei ve teksirei yardımcısı olmak üzere ihdas edilen 17 kadroya mukabil ilga edilen 5 kadro ki, cem'an 12 

yeni kadro karşılığı ile terfi farklarına tekabül etmektedir. 
3. - 12 730 Sayıştay K gereğinee verilen Ödenekler.. 262 600 lira artış fiilî kadroya göre hesaben bulunmuştur. 
4. - 12 825 Denetçi ve yardımcıları yolluğu.. 597 000 lira artış 
Artış, 1968 yılında alınan 50, 1969 yılında alınması plânlanan 60 ki cem'an 110 denetçi yardımcısının tetkik kadrosuna iltihakından ve 1968 

yılında 109 gün üzerinden yapılan mahallî hesap tetkiki süresini, yetersizliği dolayısiyle bir miktar artırılmasından ileri gelmiştir. 
5. - 13 610 Kira bedeli, 190 320 lira artış 
Sayıştay, bugünkü yerleşme imkânlarına göre, bina inşaatı bitinceye kadar denetçi yardımcılık imtihanı açamıyacak durumdadır, önümüz

deki iki yılın ihtiyacını karşılamak üzere Emek isletmesi Ulus tşhanmda, Hesap Uzmanları Kurulunun boşaltacağı 27 odanın kiralanması için 
teşebbüse geçilmiştir. Artık, mezkûr 27 odanın yıllık kirasına tekabül etmektedir. 

Diğer tertiplerde görülen cüzi zam ve tenziller, hizmet gerekleriyle irtibatlı ödenek düzeltmelerinden ibarettir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Raportör Üye 
Kudret Bayhan 

(Niğde Senatörü) 
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(A/ l ) CARt HARCAMALAR 

Bölüm 

12.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

12.110 
12.150 

12.210 

12.310 
12.320 
i2.330 
12.340 
12.370 

12.410 

12.610 

12.730 

AYLIKLAR 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun 
ödemeler 
ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti 

Kesim toplamı 

gereğince yapılacak 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
832 sayılı Kamun gereğince verilen öde-
nelder 

19. 1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

82 500 
10 000 
15 000 
125 000 
671 100 

25 000 

3 494 400 

Lira Lira 

8 708 971 

8 708 970 

1 

1 923 200 

903 600 

16 535 923 

9 270 001 

9 270 000 

1 

2 242 800 

985 500 

18 347 304 

82 500 
10 000 
15 000 
130 000 
748 000 

40 000 

3 757 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm tonlamı 
Lira 

9 270 001 

9 270 000 

2 242 800 

1 020 500 

82 500 
10 000 
15 000 
165 000 
748 000 

40 000 

3 737 000 

Lira 

18 362 304 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 

12.825 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 

/ -Yurt içi Yollukla™ 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Denetçi ve yardımcıları yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 032 000) 

II - Yurt d* Yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplam : 20 002) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR : Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Giyim alımları ve giderleri 

- 5 0 -
1969 yılı için 

1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lba l i r a 

1 480 751 

15 000 
20 000 

1 400 000 

5 000 

1 

20 000 
20 750 

1247 

715 000 

75 000 

150 000 
300 000 
40 000 
80 000 
70 000 

2 052 002 

10 000 
20 000 

1 997 000 

5 000 

1 

20 000 
1 

500 
— — 3 

785 000 

90 000 

170 000 
300 000 
40 000 
115 000 
70 000 

1 529 820 

2 052 002 

10 000 
20 000 

1 997 000 

5 000 

1 

20 000 
1 

1 529 820 

785 000 

90 000 

170 000 
300 000 
40 000 
115 000 
70 000 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.350 

13.380 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

13.510 

13.610 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE 
LER 

İLGİLİ GİDER-
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

Sağlık araç, gereç ve ilâe alımları ve 
giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta- te lgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları işletme giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

- 5 1 -

1969 yılı için 
1963 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

143 000 

30 000 
20 000 
60 000 
3 000 
30 000 

75 000 

10 000 
65 000 

140 000 

25 000 
70 000 
35 000 
10 000 

000 

165 500 

163 000 

30 000 
25 000 
75 000 
3 000 
30 000 

75 000 

10 000 
65 000 

140 000 

25 000 
70 000 
35 000 
10 000 

10 000 

356 820 

163 000 

30 000 
25 000 
75 000 
3 000 
30 000 

75 000 

10 000 
65 000 

140 000 

25 000 
70 000 
35 000 
10 000 

10 000 

356 820 
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Bölüm Madde 

14.000 

14.110 
14.130 

ödeneğin çeşidi 

14.470 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Yangından korunma vo sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 
Düşünülmiyen giderler 

16.000 

16.710 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA 
DERLERİ 
Temsil giderleri 

VE TÖREN Gİ-

12.000 
13.000 
14.000 
16.000 

16.810 
16.820 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madkle Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L: Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ * Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

6 000 

5 000 
1 000 

7 000 7 000 

6 000 

5 000 
1 000 

Lira 

6 000 

5 000 
1 000 

1 000 

2 500 

200 000 

202 500 

1000 

5 000 

130 000 

135 000 

1 000 

5 000 

130 000 

Iüra 

7 000 

135 000 

142 500 
57 500 

16 535 923 
1 247 500 

7 000 
202 500 

100 000 
30 000 

18 347 304 
1 529 820 

7 000 
135 000 

100 000 
30 000 

18 362 304 
1 529 820 

7 000 
135 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 17 992 923 20 019 124 20 034 124 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

~22XXX) 

Ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VB BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.617 Teknik personel ücretleri 

(Bu bölümdeki ödenekler Sayıştay Bas-
kanhğmm talebi üzerine Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca 
aktarılır) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

80 000 

80 000 

80 000 

1969 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 001 

7 o o ^ 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

5 01 000 001 

5 00i 000 001 

5 000 001 

5 000 001 

5 000 000 
1 

5 000 001 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 80 000 5 000 001 5 000 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 
I I - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT 
YARDIMLAR 

35.615 Hizmetlilere sosyal yardım 

VE 

36.000 

35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda bulunulmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

15 000 

128 160 15i 150 000 

20 000 5 000 

135 000 

113 160 

ı 

1 

128 160 
1 

128 161 
i ! 1 

130 000 

5 000 

5 000 

150 000 
5 000 

155 000 

130 

5 

000 

000 

— 

5 000 

135 000 
5 000 

140 000 
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1 3 1969 
Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin 1969 malî yılı bütçe teklifi, yerinde ilgililerden de gerekli bilgiler alınmak suretiyle tarafımızdan incelendi. Mah
kemenin çalışmaları, iş durumu ve teklif edilen ödenekler hakkındaki görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 ilâ 153 ncü maddeleriyle verilen görevleri yapmak ve yetkiler kullanmak üze
re, 22 . 4 . 1962 günlü ve 44 sayılı Kanunla kurulmuş ve 28 . 8 . 1962 tarihinde görevine başlamıştır. 

Yüksek Mahkeme, Anayasamızda ve kuruluş kanununda yer alan hüküm ve esaslara uygun şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 
Anayasa Mahkemesinin işe başladığı 28 . 8 . 1962 gününden 6 . 12 . 1968 gününe kadar Anayasaya aykırılık iddiası ile açılan iptal dâvaları 

ve bunlardan karara bağlananlar, yıllar itibariyle aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Anayasa Mahkemesine gelen, çıkan ve elde bulu
nan iptal dâvalarına ilişkin çizelge 

(6 . 12 . 1968 gününe göre) 

Senesi 

"1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Evvelki 
seneden 
devir (Gelen Toplam Çıkan Devrolunan 

17 
76 
50 
29 
16 
24 

141 
360 
51 
46 
34 
57 
66 

141 
377 
127 
96 
63 
73 
90 

124 
301 
77 
67 
47 
49 
60 

17 
76 
50 
29 
16 
24 
30 

Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 1962 yılından bu yana 755 iptal dâvası açılmış, bunlardan 725 i karara bağlanmıştır. 
6 . 12 . 1968 gününe devreden dâva sayısı 30 dur. Bu 30 dâva dosyasının bir kısmı raportörlerce incelenmekte, diğer bir kısmı müzakere gün
demlerinde bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinde Yüce Divan sıfatiyle bakılan dâva kalmamıştır. 



w 
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Siyasi partilerin sicillerinin tutulması işi, İçtüzüğe uygun olarak düzenlenmiştir. Bu partilerin malî denetimine ilişkin çalışmalara devam 
edilmektedir. 

.Siyasi partilerin malî denetimi dolayısiyle mahkemenin işleri artmıştır. 44 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan yardımcı kadroların, niteliği 
değişik ve hacmi kabarık olan bu işleri karşılıyamıyaeağı açıktır. 

Bu görevlerin gereği gibi yapılabilmesi için teşkilâtın, bu dalda uzman yardımcı elemanlarla güçlendirilmesi ve ayrıca bir büro kurulması 
zorunludur. 

Bu ihtiyacı karşılamak ve kuruluş kanununun altı yılı aşan uygulama devresinde tesbit edilmiş bulunan eksiklerin tamamlanması sure-
tiyle verimli çalışma olanağını sağlamak için mahkemece hazırlanmakta olan 44 sayılı Teşkilât Kanununa ek kanun tasarısının kısa zaman
da kanunlaşması isabetli olacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına elverişli ve hüviyeti ile mütenasip öz malı bir binaya kavuşturulması hakkında yıllardan beri temenni 
izhar eden raportör arkadaşlarımızın bu temennilerine katılmaktayız. Anayasa Mahkemesi 1962 yılında kira ile tutulan binada elverişli olmı-
yan şartlar içinde çalışmaktadır. Ancak, plâna alındığı anlaşılan bina yardımı için gerekli uygun bir arsa sağlanması hususunda başkanlık ile 
Maliye Bakanlığı arasındaki yazışmalar bir sonuca bağlanmamıştır. 

1969 bütçesi için teklif edilen ödenek miktarı, geçen yıla nazaran cari harcamalarda 33 780 lira fazlasiyle 2 848 050 lira ve sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarında 3 507 lira fazlasiyle 17 538 liradır. 

Bu artışlar, cari harcamaların bâzı maddelerine yapılan 42 780 liralık zamma karşılık, yeteceği tahmin olunan, diğer bâzı maddelerdeki 9 000 
liralık indirimden meydana gelmiştir. 

Nedenleri, teklifin gerekçe kısmında ayrı ayrı açıklanmış olan bu zam ve indirimlerin gerekli olduğu kanısındayız. 
'Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümündeki 3 507 liralık artış memur ve hizmetlüerin öğle yemeklerine yardım için verilmekte olan 

birer liranın 125 kuruşa çıkarılmış olmasından doğmuştur. 
Anayasa Mahkemesinin 1969 bütçe teklifini yukarıdaki düşünce ve dileklerimizle birlikte komisyonun tasviplerine sunarız. 

Ali Fuat Alişan îsmaü Yeşilyurt 
Samsun Milletvekili Yozgat Senatörü 



27 Anayasa Mahkemesi 

Bölüm 

12.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

- 5 8 -

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 
12.150 

12.210 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.610 

12.730 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER 

Hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
44 ve 246 sayılı kanunlar gereğince verile-
cek ödenekler 

1 287 991 

1 287 990 

1 

267 300 

~~135~525 

1000 
10 000 
20 000 
97 525 

1 500 

2 223 517 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 292 031 

1292~030 

1 

286 740 

~140~825 

7 000 
1 000 

10 000 
24 000 
98 825 

1500 

2 252 297 2 252 297 

1 292 031 

1 292 030 

1 

286 740 

140 825 

7 
1 
10 

000 
000 
000 

24 000 
98 

1 

825 

500 

508 200 508 200 508 200 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları. 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 13 000) 
II - Yurt dm yollukları 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 10 001) 

13.000 YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ÎLGILI ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

- 5 9 - • 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23 001 

2 000 
3 000 

6 000 

2 000 

10 000 
1 

76 001 

6 000 

4 000 

485 051 

1969 3 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23 001 

2 000 
3 000 

6 000 

2 000 

10 000 

90 001 

8 000 

6 000 

490 051 

alı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23 001 

2 000 
3 000 

6 000 

2 000 

10 000 
1 

490 051 

90 001 

8 000 

6 000 
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Bölüm Madde 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

ödeneğin çeşidi 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta- telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GÎDER
LERİ 

Kesim toplamı 

Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15 000 
40 000 

1 
10 000 
1000 

21500 

1 500 
4 000 

12 000 
4 000 

34 000 

3 000 
30 000 
1 000 

24 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

25 000 
40 000 

1 
10 000 
1000 

18 500 

500 
000 
000 
000 

28 000 

2 000 
25 000 
1 000 

24 000 

25 
40 

10 
1 

18 

1 
3 
12 
2 

000 
000 
1 

000 
000 

500 

500 
000 
000 
000 

28 000 

2 
25 

T—
İ 

000 
000 
000 

24 000 

10 000 10 000 10 000 
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[iölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KÎRA GİDERLERİ 
13.610 Kire bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ILGÎLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14J10 Hükümet konaklan dışında oturan öğü t 
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER Kesim toplamı 

14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

14 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14 000 14 000 

320 550 

1 000 

100 000 

80 000 
20 000 

2 

101 002 

329 550 

1000 

100 000 

80 000 
20 000 

2 

101 002 

329 550 

1 000 

100 000 

80 000 
20 000 

2 

101 002 

1 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplann 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplama Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 223 517 
485 051 
101 002 
5 500 

Ts^TO 

3 000 

2 500 

5 500 

3 000 

2 500 

5 500 

3 000 

2 500 

5 500 

2 252 297 
490 051 
101 002 
5 500 

2 848 850 

2 252 
490 
101 
5 

297 
051 
002 
500 

2 848 850 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Anayasa Mahkemesi Mensupları Biriktir
me ve Yardım Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı iğin 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tokamı 
Lira Li: Lira 

14 030 17 537 

Lira Lira 

17 537 

14 030 

1 

1 

14 030 
1 

14 031 

17 537 

1 

1 

17 537 
1 

17 538 

17 537 

1 

1 

17 537 
1 

17 538 





13 - Başbakanlık 



13 - Başbakanlık - 6 6 — 

Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

(Başbakanlık 1909 malî yılı bütçe tasarısı incelenmiştir. Bu konudaki görüş, ve mütalâam aşağıda arz olunmuştur. 

(BÜJRtNOİ KISIM 

1 - Başbakanlık Merkez daireleri ile bütçe yönünden Başbakanlığa bağlı olanlar ve Başbakanlığa bağlı olmakla beraber müstakil bütçesi olan 
kuruluşlar; 

a) 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanununun kapsamına giren kuruluşlar : 
1. Müsteşarlık, ' 
2. Özel Kalem Müdürlüğü. 
:>, Mütehassıs Müşavirler,' 
4. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı, 
5. -Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü, 
(5. Özlük ve Yazı İsleri Genel Müdürlüğü, 
7. Arşiv Genel Müdürlüğü, 
8. Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
9. Evrak Müdürlüğü, 

10. 8avunma Sekreteri ve Sivil Savunma Uzmanları, 
11. Basın Bürosu, 
12. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Devlet Enformasyon hizmetlerine ait yetkiler ve bu hizmetlerle ilgili Teşkilât 4951 sayılı Kanunun 

vermiş olduğu yetkiye müsteniden, mezkûr Bakanlıktan ayrılarak yeniden kurulup Başbakanlığa bağlanan Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, 

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 Sekreterliği, 
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, 
3. 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 İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
5. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
6. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
7. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü. 
8. Yüksek Denetleme Kumlu Başkanlığı, 

II - Yukarda arz olunan teşekküllerden a) Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, b) Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, c) Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, d) Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, e) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, f) Anadolu 
Ajansının görev, amaçları ve yıllık faaliyetleri hakkında komisyona kısaca bilgi verilmesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

A) Devlet Personel Dairesi 

Memleketimizin iktisadi, sosyal ve malî şartlarına göre hukukî esaslara müstenit personel rejimini tesis ve bu rejimi idameyle görevli Devlet 
Personel Dairesi 1G0 sayılı Kanunla kurulmuş ve 19G1 yılımla faaliyete geçmiştir. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen değişikliklere ait proje; Devlet Personel Heyetinde müzakere edilip karara bağlandık
tan sonra, tasan halinde Hükümete sunulduğu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca, T. C. Emekli Sancüğı Kanununda yapılacak değişiklikler hakkında ana esas ve prensipleri tesbit eden «Emeklilik rejimi hakkında 
teklifler raporu» nun hazırlanması müspet faaliyetleri olarak görülmüştür. 

2. 657 sayılı Kanunun uygulanması münasebeti ile, genel kadro kanunu çıkarılmasını sağlamak ve malî porteyi hesap ederek uygulanacak 
kat sayısını tesbit edebilmek maksadiyle bütün kurumlara şâmil bir çalışma, Maliye Bakanlığı ile birlikte yapılmakta olduğu müşahade edilmiştir. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi halinde, kanunla birlikte gerekli kademelerden geçerek uygulamaya hazır bu
lunması zorunlu dört aded tüzük ile ondokuz aded yönetmelik ve bir aded de Devlet Memurları eğitimi genel plânı taslakları üzerinde reviz
yon tasarısına uygun olarak gerekli çalışmalar müşahade edilmiştir. 

4. 1968 yılında Devlet memurlarının eğitimi ile ilgili çeşitli alanlarda kurumlarla işbirliği yapılarak seminerler düzenlenmiştir. Personel 
Dairesi kuruluşuna dâhil birimlerde görev alan uzman ve memurlar bu seminerlerde çalışmışlardır. 

5. Personel konuları ile ilgili ve diğer kurumlar için değer ifade eden yayın hizmetleri meyanmda 1968 yılında çeşitli konularda on aded 
kitap bastırılmış ve geçen yıldan kalan kitaplarla birlikte 15 aded kitabın kurumlara dağıtıldığı görülmüştür. 
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B - Atom Enerjisi Komisyonu 

Atom enerjisi; son on yıl içinde enerji istihsalinde olduğu kadar tarımda, sanayide ve sağlık hizmetlerinde de büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
Memleketimizin de bu enerjiden lâyıkı veçhile faydalanabilmesi için her şeyden c,ve! ayn bir teknik ve ihtisas istiyeıı bu konuda gerekli tek
nik elemanların bulunmasına babıdır. 

Diğer mühim bir husus da; ^memleketin uranyum kaynaklarının bulunması ve bunlardan nasıl faydalanılabileceğinin meydana çıkarılmasıdır. 
Bu anagayeleri tahakkuk ettirebilmek için Atom Enerjisi Komisyonu yapmakta olduğu çalış. mJara 1969 yılında da önemle devam edileceği 

müessesece^belirtilmektedir. 
1. Personel yetiştirmek ve ilmî araştırmalar yanmak maksadı ile kurulmm, bulunan (/ekmece Nükleer Araştırma ve Eğitin. Merkezi ile An

kara Nükleer Araştmna Merkezinin eksik teçhizatının tamamlanması için yeteri kadar ödenek konulmuştur. 
Üniversitelerde başlamış bulunan anabilim dallarındaki eğitim programına genişletilerek devanı olunacaktır. 
2. Memleketin nükleer' yakıt envanterinin çıkarılması ve bundan faydalanılması projelon üzerinde başlamış bulunan çalışmaların bitirilmesine 

gayret sarf edilmektedir. 
o. 1976 senesinde memleketimizin muhtaeolduğu elektriğin nükleer bir santral vasıtası ile temini ûcin 300 - 400 bin kilovaitbk bir nükleer 

santralin fizibilite çalışmaları 1969 senesi içinde bitirileceği ifade edilmiştir. 
4. Radyoizotopların sağlık, tarım ve sanayide kullanılmaları imkânları geniş nisbetic artınlacağı ve bunun yanmda nüvesi kurulmuş bulunan 

radyasyondan korunma teşkilâtı genişletileceği kararı memnuniyet vericidir. 
5. Nükleer enerji ile ilgili sanayiin memleket içinde kurulması imkânlarmm aranmasına önemle devam edileceği ve nükleer sahada halkın eği

tilmesi için gerekli yayın ve eğitime önem verildiği anlaşılmıştır. 
Netice olarak; memleketimizin nükleer sahada .süratle inkişafını saylıyarak; çok çabuk gelişen bu konuda; gerekli yerimizi alabilmemiz için 

her şeyden evvel yukarda da işaret olunduğu gibi gerekli nükleer mühendis, ve. teknik elemanları yetiştirmek, memleketin nükleer yakıt potansiye
lini en kısa zamanda meydana çıkarmak ve bu potansiyelden zaman kaybetmeden faydalanmak imkânı yaratmak, ayrıca da radyoizitoplarm ta
rım ve sanayi sahasında da hiç olmazsa sağlık sahasında olduğu kadar kullanılmasını sağlamak teşkilâtın en büyük temel hedefi olması temenni 
olunur. 

C - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 

17 . 7 . 1963 tarihinde kabul edilen 278 sayılı Kanunla memleketimizde temel ve uygulamak müspet bilimler alanında araştırma faaliyetini teş
vik etmek, geliştirmek, düzenlemek ve koordinc etmek amaciyle Başbakana bağlı ayrı hükmî şahsiyete sahip özerk bir kuruluş olarak vücut bul
muş olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Kısaca anıldığı üzere TÜBİTAK) 'kuruluş amaçları çevresinde çeşitli görevler yüklen
i l bulunmaktadır. Bu görevler arasında, kanunda belirtildiği üzere, araştırma yapmak ve yaptırmak, bu maksatla enstitüler kurmak, millî araş
tırma ve eğitim politikasının tesbitinde Hükümete yardımcı olmak, bilim adamı ve araştırıcı yetişmesine imkân sağlamak, bu maksatla burslar ver
mek, yarışmalar düzenleyip yayınlar yapmak, araştırma fikrini yaymak, bu maksatla toplantılar düzenleyip yayınlar yapınuık ye kir dokûmantaB-
yon merkezi kurmak başlıca görevleri arasında sayılabilir. 
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Kurumnu bu görevleri yerine getirme istikan,etinde yaptığı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 
1. Araştırma faaliyetinin en önemli unsuru araştırıcı insan gücüdür. Bu unsurun sayı ve'mahiyet itibariyle yetersizliği araştırma faaliyetinin 

gedmesini güçleştimıekte, bu yüzden bu unsum ^ l c e ğ i n araştırma ihtivaçlarmı karşılayacak miktar ve seviyeye ulaştırmak Kurumun en önemli 
faaliyetlerinden biri olmaktadır. Bu maksatla, öğvmhmn liseden itibaren ^çeşitli .kademelerinde üstün kabiliyetli gençler, bütün memleket sathına 
yıvyılan sınavlar sonucu bulunup kendilerine daha elverişli öğrenim imkanları, yurt içi ve dışında burslar sağlamaktadır. Burslu sayısındaki ar
tış aşağıda gösterilmiştir. 

Burs kategorisi 

Lise 'burslara 
his*™ ve lisans üstü bursları 
Temeıl fen bilimlerine tos:vik bursları 
YriiCci doktora burisları 
\ur td ış ı doktora bursları 
nüimsel. araştırma bursları 

Şubat 1968 deki 
burslu sayısı 

47 
113 
3 
52 
13 

Kasım 1968 deki 
burslu sayısı 

104 
200 
27 
43 
65 
11 

9 aydaki 
artış 

57 
87 
24 

- 9 
52 
11 

Toplanı 228 450 222 % 97 

2. Araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve mevcut araştırma potansiyelini harekete geçirmek üzere, bilime ve ekonomiye katkı iteskil edebile
cek nitelüikteki araştırma faaliyeti malî yönden desteklenmektedir. Bu çalışmalarda malî yd başından bu yana kaydedilen gelişme aşağıda göste
rilmiştir. 

Araştırma alanları 

Şubat 1968 sonu
na kadar dört yıl 

içimde desteklenen Kasım 1968 deki 
proje sayısı proje sayısı 

9 aydaki 
•aırtış 

Temel bilimler konuları 
Mühendislik konuları 
Tıp konuları 
Veterinerlik ve hayvancılık konuları 
Tarım ve ormancılık konuları 

36 
73 
51 
48 
24 

41 
92 
63 
56 
31 

5 
19 
12 
8 
7 

Toplam 232 283 51 
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Geçen yılın aynı dönemimde desteklenmek üzere 28 proje kabul edildiği göz önünde tutulursa Geçen vü ile bu yıl a r amdak i artış % 82 dir. 
3. Bu çalışmayı artırmak ve endüstri ile sıkı işbirliği yaparak, tatbikattan gelen araştırma problemlerini ele alıp araştırma yapmak üzere ku

rulması düşünülen «Endüstriyel Araştırma Enstitüsü» realize olıma yoluna girmiştir. Bu süre içinde Gebze'de seçilen arazinin kadastrosu tamam
lanmış, istimlâk muamelesine başlanmış, kurulacak enstitünün plân ve projeleri hazırlanmış, diğer taraftan enstitüde yer alacak araştırma birim
leri, inşaatın tamamlanması beklenmeden şimdilik üniversitelerde muvakkaten kurulmaya başlanmış, halen (Harekât araştırması), tatbikî mate
matik, elektronik ve malzeme üniteleri faaliyete geçirilmlis olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir.' 

4. Memleketimiz bakımından önemli, «Mavi küfe dayanıklı Türk tütünü çeşitleri yetiştirilmesi», «Beslenme», «Meyvacılığm geliştirilmesi», gi-
•bi çeşitli konularda simpozyuımlar düzenlenerek bilim adamlarının ve tatbikatçılarm bu konuları tartışmaları ve meselelere çözüm getirecek tav
siyelerde bulunmaları imkânının hazırlandığı görülmüştür. 

.5. Araştırmacının ve mühendisin ihtiyacı olan her türlü bilimsel ve teknik dokümanı gerek Tüıkive içinden gerekse dışardan temin edip isti
fadesine sunmak, memleketimizde yapılan araştırmaları tanıtıcı yabancı dilde özet peryodikleri yayınlamak üzere bir «Dokümantasyon merkezi» 
kurularak faaliyete geçirilmiştir. Halen bu merkez yabancı dildeki yayınlarını bütün dünyada 7 000 adrese ulaştırmakta olduğu memnuniyetle 
öğrenilmiştir. 

D) Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü : 
Türk Amme İdaresinin eğitim, araştırma ve yayım yolüyle gelişmesine yardımcı olmak amaciyle kurulmuş bulunan Türkiye ve Orta - Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsünün faaliyetleri çeşit ve sayı itibariyle artan bir hızla devam eden bu faaliyetlerin ' aşağıdaki şekilde özetlenmesi .müm
kündür. 

1. Eğitim faaliyetleri : 
Yüksek idarecilik kademelerine eleman yetiştiren Genel öğretim ve yetiştirme Programından, 1967 - 1968 ders yılında mezun olan 37 kişi ile 

birlikte, bugüne kadar 805 kişli mezun olmuştur. 1968 - 1969 yılı programına 400 e yakın idareci arasından seçilen 48 kişi katılmakta olduğu öğ
renilmiştir. 

2. Organizasyon ve metot kursları : 
Verilen bilgiye göre rasyonalizasyon uzmanları yetiştirmek amaciyle açılan 12 kurstan 258 kişi mazun olmuştur. 

3. Yönetim seminerleri: 
Halen idarecilik kademelerini işgal eden idarecileri yetiştirmek amacını güden bu seminerlere devam edenlerin sayısı yaklaşık olarak 1 500 

dür. 

4. Müfettişler semineri : 
Bugüne kadar düzenlenen seminerlere devam edenlerin sayısı 234 tür. 

5. Kaymakamlık kursu : 
Kaymakam adaylarım eğitmek amacını güden bu kursa katılanların sayısı 92 dir. 
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6. Eğiticilerin eğitimi ta : 
Yetiştirilen eleman sayısı 58 dir. 

7. Araştırma ve yardım faaliyetleri : 
Müşakademe göne : 
'Enstitü bir yandan kendisi tarafmdan tesbfiit edilen, öte yandan kurumların talebi üzerine çeşitli .konularda geniş bir araştırma faaliyeti yapmak

ta, kurumların teşkilât ve metot konusundaki araştırmalarına yardımcı ve rehber olmaktadır. 

8. Derleme ve yayın faaliyetleri : 
Enstitünün öğretim malzemesi hasırlamak maksadiyle ve araştırma sonucu olarak yaptığı araştırmalar devam etmektedir. Bugüne Ikadar ya

yınlanan 132 eserden 45 i tercüme igeri kalanı teliftir. * ' 

E) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının münhasıran turizm alanında çalışmalarına imkân vermek aynı zamanda Devlet enformasyon işlerinin de gere
ği gibi yürütülmesini sağlamak üzere adı geçen Bakanlığın Haber" ve Yayın Hizmetleriyle Basın Temsilciliklerinin ve Yurt Dışı Basın Müşavir 
ve Ataşelikleri ile Turizm ve Tanıtma dışında kalan diğer hizmetlerin daha verimli olmasını temin amaciyle 4951 savdı Kanun hükmü gereğince 
B a ş b a k a n l a bağlanan Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 3 Mayıs 1968 tarihinden itibaren hizmete girmiş bulunmaktadır 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Haber ve Yayın Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, Tanıtma Dairesi Müdürlüğü, Yurt Dışı 
Hizmetler ve Dış Münasebetler Daresi Müdürlü k İdari İşler Müdürlüğü ve Arşiv Müdürlüğü kuruluşuyla faaliyetine devam etmektedir. 

Halen 265 saydı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun dirili hükümlere tabi olarak idare edilmekte olan bu Genel Müdürlüğün Kuruluş 
Kanununun biran evvel çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda Genel Müdürlükçe bir tasarı hazırlanmış ise de bu tasarı bir teşkilât araştırmal 
sma müstenidolmadığmdan Türkiye ve Orta - Doo-n Amme İdaresi Enstitüsünün yardımına müracaat edildiğ! ve Enstitüden «ö-nderilen bir uz
manın iştirakiyle bir araştırma grupunun teşkil olunduğu bu grupun vereceği rapora göre tasanımı yenülen ele alınarak son seklinin verileceği 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Genel" Müdürlük, basın hizmet ve yayın o ran l a r ın ın görevlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapmakta. yabancı basın ve yayın organlarının 
memleketimiz hakkındaki yayınlarından ilgili Hükümet makamlarına bilgi vermektedir. Bu yayınlardan'önemli bir kısmı memleketimize yönel
tilmiş Türkiye Radyo yayınlarını teşkil etmekte ve dikkate değer bir yekûn tutmaktadır. 

Halen Genel Müdürlük Dinleme Servisinde 27 Türkçe, 15 i yabancı dilden olmak üzere 42 radyo yayını takibedilmektedir. Bunların yayın 
süreleri günde 19 saat 15 dakika Türkçe, 9 saat do yabancı dilden olmak üzere 28 saat 15 dakika tutmaktadır. 

Genel Müdürlük aynı ızamanda yabancı haber ajanslarının yayınlarını da izlemektedir. Bunlar arasında memleketimizle ilgili «lan haber ve 
yorumları ilgili hükümet makamlarına ulaştırmaktadır. 

Takibedilen yayınlar arasında, yabancı dillerdeki gazete ve dergilerin memleketimize doğrudan doğruya veya dolayısiylc ilgili haber ve 
makaleleri de vardır. Bunlar da tercüme olunmakta ve ilgili yerlere duyurulmaktadır. Dış memleketlerde Basın Müşavir ve Ataşeliklerimiz ta
rafından gönderilen basm raporları da aynı şekilde değerlendirilmektedir. 
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Elde edilen çeşitli haber ve yorumlar ilgili makamlara teleksle verildikten maada ayrıca bültenler halinde yayınlanmakta ye Hükümetin muhtelif 
kademelerine dağıtılmaktadır. Genci Müdürlük halen 12 yerle telek, irtibatını kurmuş bulunmaktadır. 

1968 yılı Ekim ayı sonuna kadar 15240 sayfalık 890 adecl çeşitli bülten yayınlanmıştır. 
Genel Müdürlüğün müşahade edilen yukardaki faaliyetlerini 1969 bütçe yılı içinde daha verimli hale getirmesi temenniye §ayan sürülmek

tedir. 
Memleketimizi siyasi, sosyal, kültürel ve elkioımmik alanlarda tanıtacak nitelikte bir kitabın yayınlanmasını teminen gerekli önçahşmalara 

başlanmıştır. Bu kitap Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanacak ve daha ziyade içerde ve dışarda aydın zümreye hitabedecektir. Bunun dışında 
herkese dağıtılmak üzere küçük Türkiye kitapları da yaynılanacaktır. Turizm ve Tanıtma Bakanıığının, şimdiye kadar yaptığı yayınlar tamamen 
turistik nitelikte olduğundan Türkiye'yi her yönden tanıtan bu nevi yayınlara büyük ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu itibarla Genel Müdürlü
ğün bu teşebbüsünün çok yerinde olduğunu kav-etmek gerekir. 

Türk P i s l eme Sanatı" adlı eserin İngilizci olarak bastırılacağı, Ayın Tarihi niteliğinde bir mevkute yayınlanacağı, memleketimizi tanıtıcı 
nitelikte üç veya dört ayda bir dergi yayınlanacağı, bir Türkiye Yıllığı neşrinin programa bağlandığı, ayrıca aktüalite filmleri yapımına de
vam edileceği,1968 yılı içinde başlanan turistik filmlerin tamamlanacağı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Bayındırlık Bakanlığiyle yapılacak ,ortak 
çalışmalarla Kalkınan Türkiye başlığı altında çeşitli filmlerin yapılacağı, ayrıca kültüre] filmlerin hazırlanmasının da programa alındığı, yapı
lan 35 mm. lik filmlerin 16 mm. ye çevrilerek Millî Eğitim Baikanlığı Halk Eğitimi Genel Müdürlü*", ye MİT Müsteşarlığı ile işbirliği halinde bu 
filmlerin küçük topluluklara ve köylere kadar ulaştırılacağı, Genel Müdürlüğün fotoğraf arşivini takviye etmek üzere memleketin dört tarafına 
fotoğrafçılar gönderileceği memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Genel'Müdürlüğe tahmil edilen hizmetlerle orantılı .olarak memur ve hizmetli kadrolarının takviyesi ve bunun i cin de vazife ve teşkilât ka
nununun bir an evvel çıkarılmasını temenniye şayan görmekteyim. 

F) Anadolu Ajansı 

Türkiye'de ilk millî haber Ajansı (olarak 1930 yılında kurulan Anadolu Ajansı, aradan 48 yıl geçtikten sonra, ilk defa 1968 talkvim yılı sonun
da kendi malı ve ajansçilık tekniğine uygun şekilde donatılmış bulunan bir Genel Müdürlük binasına kavuşmuştur. Memleketimizde gazete sa
yısı ve bunların tiraj yekûnu mütemadiyen arttığı, radyo istasyonları ve radyo dinleyicileri durmadan çoğaldığı ve nihayet televizyon Türkiye'
de deneme yayınlan devresine fiilen girdiği için, Anadolu Ajansı da bu gelişmelere paralel olarak, ciddî ve inanılır bir haber kaynağı sıfatiyle, 
yeni baştan teşkilâtlanmaya zaruret görmüştür. ' " 

Anadolu Ajansı, yalnız yurt içi basını beslemekten ibaret sayılan hizmetini 1967 Eylülünden itibaren genişleterek Türkiye'nin sesini dış dün
yaya da duyurmaya başlamıştır. Ankara'da Gölbaşında kurulan 5 kilovatlık verici istasyonun bir yılbk deneme devresi, son derece başarılı ol
muştur. Bu istasyondan halen, biri Fransızca, diğeri Türkçe olmak üzere iki yavm yapılmaktadır. Türkçe yayınlar, Batı Almanya ve Orta Avrupa 
memleketierindeki Türk işçilerine memleket haberlerini duyurmaktadır. 

Teknik cihazlanmanın 1969 yıh içinde tahakkuku gereken en önemli bölümü, yeni bir foto servisi kurulması ve telefoto cihazlarının hizmete 
konulması olacaktır. Bu proje, cofe kısa izamanda uygulanabilecektir. 
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Teknik cihazlanmanm bundan sonraki safhasında ele alınması öngörülen konular şunlardır : 
1. - Yeni alıcılar sağlanarak yurt içi haberleşmesi de PTT kanalları yerine telsiz sistemine götürülecektir. 
2. - Gölbaşı'ndaki verici telsiz istasyonunun takati artırılarak haber ajanslarının faydalanması için yapılmakta olan yayınlar, dünyanın her tara

fına duyurulacaktır. 
3. - 1 Elektronik haberleşme sistemine geçilma* suretiyle haberleşmenin sürati birkaç misli artırılacaktır. 
Anadolu Ajansı, yurt dışı haberlerini milletlerarası ajanslardan sağlamaktadır. Haberin değeri bakımından bunun mahzurları yardır. Bu itibar

la dış haberleri de kendi muhabirleri vasıtasiyle temin imkânlarını araştırması yerinde olacağı cihetle yeni dış muhabirlikler ihdası, (Bunların 
idamesi fazla masraflı olmakla beraber) her yıl bir iki merkezden bashyarak bu yola girmek şayanı tavsiyedir. 

Anadolu Ajansı, son senelerde kendi bünyesinde elle tutulur bir gelişmeyi tahakkuk ettirmiş ve böylece ifa etmekte olduğu hizmetin değerini de 
kat kat artırmıştır. Abone sayısının ve dolayısiyle gelirin artırılması bakımından da gayret gösterilmiş ve 1960 yılında fiilî gelir 390 082 lira iken 
1968 yılında bu miktar 1 000 000 liranın üstünde bir seviyeye çıkması memnuniyet vericidir. 

Müessesenin, yukarıdan beri belirtilen geniş hizmetleri kendi mahdut geliri ile ifa etmesine imkân bulunmadığı aşikârdır. Bu itibarla, âmme hiz
meti gören Anadolu Ajansının modern habercilikteki süratli ilerlemelere ayak uydurabilmesi, hizmet karşılığının artırılarak bütçe ile yerilmesine 
bağlıdır ve bunda zaruret vardır. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmetin gelişmesi 
Başbakanlığa ait hizmetlerin gelişme seyri hakkında bilgi edinilmesi maksadiyle 5 yıllık bitte* ödenek seyri tablo (1) de gösterilmiştir. 
5 yıllık devrenin başlangıcı olan 1965 malî yılı ödeneğine nazaran 1969 malî yılı bütçe teküfi Sırasındaki artış oranı % 355 tir. 
Bu gelişme, Başbakanlık fonksiyonunun tabiî seyrinden ziyade, kendisine kanunlarla bağlanan yeni kurumlardan ileri gelmiştir. 

TABLO : 1 

Ödeneğin Ödeneğin 
miktarı miktarı 
(A/2) .(A/3) Toplam 

.13 032 585 568 905 39 155 537 
5 120 000 837 145 54 921 574 
22 790 000 856 587 92 953 392 
31 750 000 2 660 724 113 157 579 
42 074 000 21291755 178 412 969 teklifi 

Ödeneğin 
miktan 

Yılı (A/l) 

1965 25 554 047 
1966 48 964 129 
1967 69 306 805 
1968 78 746 855 
1969 115 047 214 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yatırımlar 

I 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1968 yılı programında yer almış olan yatırımlar i 

TABLO : 2 

Madde Ödeneğin çeşidi 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurutan etüt ve proje giderleri 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.412 Teknik personel ücretleri 
22.4113 Teknik personel geçici görev yolluğu 
22.411 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
22.412 Taşıt alımları 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
23.612 Taşıt alımları 
23.812 Taşıt alımları 

1 200 000 
12 400 000 
12 720 000 

1300 000 
15 000 

2 '500 000 
460 000 

35 000 
2 070 000 

50 000 

lira olmak üzere toplam olarafc 31 750 000 liralık ödenek verOmiştir. 

http://Kuriim.ii
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I I 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1969 programında yer almış olan tablo (3) te gösterilen 
yatırımlar için de 1969 bütçe tasarısına 42 074 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

T A B L O : 3 

21.411 Etüt ve proje giderleri 1 200 000 

21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Etüt 
ve proje giderleri 10 500 000 

y 

22 412 Teknik nersonel ücretleri 300 000 

•)9 413 Teknik nersonel srecici sförev vollu^u 15 000 
y 

22.611 Yapı, tesis ve onarım giderleri 1 050 000 
*2 811 Türkive ie Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü vapı 

tesis ^ büyük a-arım uiderleri ' y , 

23.411 Makina, beçhizao armları ve eüyük onarımları 

23.411 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Atom Enerjisi K. Gn. 
Sek. 

Türkiye Bilimsel ve 
Tek. 
Atom Enerji K. Gn. 
Sek. 
Atom Enerjisi K. Gn. 
Sek. 
Atom Enerjisi K. Gn. 
'Sek. 
MİT 

f'î]l 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
Taşıt alımları 
T n C"1T O I TTT1 I Ç\ T*1 

2 000 000 Türkiye ve Orta -
Doğu 
Atom Enerjisi K. Gn. 
Sek. 

13 824 000 MİT 

2 500 000 

3 900 noo 

Toplam 42 074 000 

» 
Türkiye Bilimsel ve 
Tek. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sermaye teşlkili ve transfer harcamaları 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için bütçelere J965 yılından ititaren konulan ödeneklerle yapılan aktarmalar sonunda elde edilen öde
nek ve yapılan harcamalar Tablo (4) te gösterilmiştir. 

TABLO : 4 

A / l 
A/2 
A/3 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 

1969 

Alman ödenek Harcanan ödenek 
Lira Lira 

611 770 592 280 
883 931 342 596 

1 175 734 561 913 
4 416 669 2 238 094 (10 aylık ö d e m e 

emrine bağlanan) 
21 291 755 ödenek teklif edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
1968 Malî Yılı Büfcçe uygulaması 

TABLO : 5 

Ödeme emrino 
Alınan ödenek bağlanan ödenek 

Cari harcamalar 192 364 150 180 266 156 
Yatırım harcamaları 31 888 878 23 438 000 
Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 4 416 669 2 238 094 

15 . 12 . 1968 
tarihindeki 

ödenek bakiyesi 

12 097 994 
8 450 878 

2 178 575 

TOPLAM 228 669 697 203 942 250 22 727 447 

1. - Yapılan incelemelerde 1968 malî yılı Bütçesiyle alınan ve aktarmalar ile eklenen, TaMio (5) te gösterilen (A/ l ) cari harcamalar ödeneğinin 
israfına meydan verilmeksizin ve bütçenin tasarruf prensipleri gözcünde tutularak harcandığı müşahede olunmuştur. 
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2. - 1968 malî yılı Tablo (5) te gösterilen (A/2) yatırını harcamaları programının uygulanması : 

a) Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği : 

1968 ödenmiş 
ödeneği Ödenen olacak' Xisbet 

Madde Ödeneğin eesidi Tl. Tl. Tl. % 

T T l l Etüt ve proje giderleri ! 2 o 7 7 ) 0 ^77)00 1 100 000 90 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 12 720 000 3 000 000 7 000 000 (X) 55 
22.412 Teknik personel ücretleri 1515 000 130 000 200 000 64 
23.411 Makina teçhizat alımları 2 500 000 1180 000 2 500 000 100 
23.412 Taşıt alımları 460 000 390 000 450 000 98 

17 195 000 4 737 000 11 250 000 65 

b) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : 

Kuruma 1968 Başbakanlık Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 21.811 sayılı maddesiyle toplam olarak 12 400 000 Tl. yatırını ödeneği veril
miştir. Bu ödeneğin projeler itibariyle Kasım sonu * harcama durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Kasım sonu Oranı 
Bütçe ödeneği harcama durumu % 

1. Araştırma enstitüsü inşaat ve üniteleri 47)00 000 757 117,16 " 7 7 

Endüstriyel araştırma enstitüsü için Gebze'de seçilen arazinin kadastrosu tamamlanmış, istimlâk muamelesine başlanmış, kurulacak enstitünün 
plân ve projeleri hazırlanmıştır. Diğer taraftan enstitüde yer alacak araştırma birimleri, inşaatın tamamlanması beklenmeden şimdilik üniversite
lerde misafir edilmek suretiyle kurulmaya başlanmıştır-. Halen, yöneylem,1 tatbiki matematik ve malzeme üniteleri faaliyete geçtiği anlaşılmıştır. 

Kasım sonu Oranı 
Bütçe ödeneği harcama durumu % 

2. Devam eden ve yeni desteklenecek olan 
araştırma projeleri * 7 000 000 1 863 960,36 26.62 

(X) Uranyum tek. mer. konmadı. 

file:///isbet
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Araştırma faaliyetini geliştirmek ve mevcut araştırma potansiyelini harekete geçirmek üzere, bilime ve ekonomiye katkı teşkil edebilecek ni
telikteki araştırma faaliyeti malî yönden desteklenmektedir. Bu çalışmalarda malî yılbaşından bu yana kaydedilen sayısal gelişme ise, 

A k t ı r m a kan l an 

Temel hilimler konulan 
MühendMik (tonıdarı 
Tıp konuları 
Veterinerlik ve hayvancılık könuton 
T a r m ve ormancılık k o n u t a 

Toplam 

Şubat 1968 sonuna 
kadar dört yıl 

içinde desteklenen 
proje sayısı 

"~ 36 ' 
73 
51 
48 
24 

232 

Kasım 
1968 deki 

proje sayısı 

41 
92 
63 
56 
31 

283 

9 aydaki 
artış 

" 5 ~ 
19 
12 
8 
7 

51 

Geçen y t o ı aynı « a m i n d e destektoıımek üzere 28 proje kabul edildiği göz önünde tutulursa geçen yıl ile bu yıl arasındaki artış % 82 dir. 

Kasım sonu Oranı 

Bütçe ödeneği harcama durumu % 

3. Ünitelerde yaptınl-acak projel-er ' 1oOO^OO 6 8 1 ^ 2 5 i s 1 

Üniversitelerde misafir edilmek suretiyle kurulmaya ba#anan ünitelerde proje çalışmalarına baş tamşt ı r . 

Bütçe ödeneği 
Kasım sonu 

harcama durumu 
Oranı 

% 

0 4. Dokümantasyon Merkezi yatırımı 400 000 

Dokümantasyon Merkezi inşaatı için henüz bir «ma «temin edilemediğinden bu projeye baştenılamadığı öğrenilmi; 

3. (A / l ) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

ştir. 

1968 malî yılında sermaye teşkili ve transfer harcamaları için alınmış olan ve tablo (5) te gösterilen ödeneğin taallûk ettiği hizmetlerin ye
rine getirilmesi amacı ile harcanmakta olduğu tesbit edilmiştir. 
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ALTINCI KISIM 

1969 malî yılı bütçe tasarısı 

Başbakanlık 1969 malî yılı bütçe tasarısı dairelerin gelişme seyrine göre çeşitli hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadiyle gecen yıllar- bütçe uy-
gulamaları nazara alınarak hazırlandığı görülmüştür. Buna göre cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde 115 047 214 lira, yatırım harcamaları 
için (A/2) işaretli cetvelde 42 074 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 21 291 755 lira ki toplam olarak 
1968 malî yılı bütçesine göre ,% 57,66 oranında 65 255 390 lira lazlasiyle 178 412 969 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

1968 malî yılına nazaran görülen artışın sebepleri : 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kuruluş Kanununun 33 ncü maddesinde Anadolu Ajansı üzerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ta
nınan yetkilerle 359 sayılı Kanunla Türkiye Eadyo - Televizyon Kurumu üzerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına tanınan yetkiler ve diğer 
mevzuatla verilen enformasyon hizmetleriyle ilgili olarak bu bakanlığa tanınan yetkiler ve görevler 4951 saydı Kanunun 1 nci maddesine müste
niden Başbakanlığa geçmiş olmasından : 

1. Devlet enformasyon hizmetlerinin yürütülmesi için Basın - Yayın Genel Müdürlüğü adiyle kurulan teşkilâta ait giderlerin, 
2. Haber satınalma maksadiyle Anadolu Ajansiyle yapılacak anlaşma karşılığının, 
3. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 359 sayılı Kuruluş Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre Kuruma yapılacak yardı

mın; 
4. Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edildiği anlaşılan yatırım giderlerinin ve hizmeti gelişen dairelerin cari harcamalarının artışından ileri 

geldiği ve teklifin hizmet yönünden yerinde olduğu tesbit olunmuştur. 
Ödeneğin hizmet yönünden dağılışı ve bütçenin tümüne göre hizmet dallarına ayrılan ödeneğin miktarı ile % oranı (6) sayılı tabloda gösteril

miştir. 
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Daireler 

Öz. ve Y. İş. 
1). Ber. Da. 
Mil.Güv.K. 
MİT 
Atom En. K. 
T. Bil. T. A. 
T.Or.D.A.1. 
Basımevi 
Lev. Md. 
örtülü ödemek 
Basın -Yayın 
TRT 

(A/2) (A/l) 

4 321 681 ~ 
1 516 767 
1 224 157 
7 803 593 1 960 000 
9 985 985 17 195 000 
5 895 000 12 450 000 
1 700 000 

1 799 672 145 000 
4 500 000 

1968 bütçesi 

ÖV3)" 
2 

100 001 
500 001 

2 000 000 
60 720 

TABLO : 6 

Toplam 

4 321 683 
1 516 767 
1 224 157 
49 863 594 
27 680 986 
18 345 000 
1 700 000 
2 000 000 
2 005 392 
4 500 000 

1969 bütee teklifi 

(A/l) 

4 626 681 
1 524 911 
1 228 542 
54 532 515 
11 563 253 
6 000 000 
1 700 000 

2 090 622 
4 500 000 
27 280 690 

(A/2) (A/3) 

16 374 000 369 851 
300 000 300 000 

10 700 000 2 000 000 
2 000 000 

2 000 000 
83 088 

38 814 
16 500 000 

Toplam 78 746 855 31750 000 2 660 724 113 157 579 115 047 214 42 074 000 21291755 

Toplam 

4 626 683 
1 524 911 
1 228 542 
71 276 366 
24 863 253 
18 700 000 
3 700 000 
2 000 000 
2 173 710 
4 500 000 
27 319 504 
16 500 000 

178 412 969 

*R 
& 

CD 

: 0 S 
££ C3 
<p c 

OO 2 1 

CD -P 
cr> "A-

7,05 
0,53 
0,35 

42,94 
10,17 

1,93 
117,64 

8,39 

100,00 
100,00 

CD : o 
^ &J0 

a ajı 
di 
Ö ES 

2,59 
0,85 
0,68 

39,96 
13,94 
10,49 
•6,07 
1,12 
1,21 
2,52 

15,32 
9,25 

100,00 

1989 Malî yılı bütçe tasarısı hakkında genel görüşler 

1966 malî yılı Bütçe tasarısının hazırlanmasında : 
1. 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun âmir hükümleri göz önünde tutularak her hizmete taallûk eden ödemeğin bütee tasarısına 

konulmuş olduğu görülmüştür. 
2. Personel giderlerinin tesbitinde fiilî kadro durumu ve üst dereceler tatbikatı nazara alınmıştır. 
3. Geçici hizmetliler durumunun 3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesine uygun bulunduğu görülmüştür. 
4. Genel yönetimle ilgili alımlara ve giderlere taallûk eden ödenek ihtiyacının geçen yıllar bütçe tatbikatı göz önünde tutulmak suretiyle 

her türlü israftan kaçınılmak suretiyle tesbit edildiği anlaşılmıştır. 
5. Yatırım ödeneklerinin 2 nci Beş Yıllık Kalkmma Plânı 1969 y,h Programında yer almış olduğu müşahade edilmiştir. 
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YEDİNCİ KISIM 

Teklif ve temenniler 
1. Millî istihbarat teşkilâtı : 
Millî istihbarat hizmetlerinde kullanılmakta iken Genelkurmay Başkanlığının vâki talebi üzerine Kara Harp Okulu Kumandanlığına tahsis 

edilen binanın devri sırasında Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri ile müştereken bir protokol tanzim edilmiştir. Bu protokoldeki şartlara 
göre; binalara harcanan 15 000 000 liraya karşılık olarak üç senede ve her yıl 5 000 000 liranın Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden yeni 
inşa olunacak MİT binaları için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarılması gerekmektedir. 

1968 yılı Bütçe raporumla' keyfiyetin Yüksek Komisyonunuza arz edilmesi üzerine bu maksatla Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinden 
3 000 000 liralık ödenek ayrılmıştı. 

MİT binaları inşaatına başlanılmış olduğu anlaşılmakla 1968 yılı Bütçesinde olduğu gibi 1969 yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi sırasında 3 000 000 liranın ayrılıp Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 22.621 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine ak
tarılmasını, 

2. Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü : 
a) Enstitünün İkinci Beş Yıllık Plân ile verilen görevleri yerine getirebilmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasını öngören ve Devlet Ba

kanlığına sunulmuş bulunan kanun tasarısının T. B. M. M. nin bu döneminde çıkarılmasını, 
b) İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen «Yüksek Yönetim kademelerine atanacaklarda idarecilik eğitiminde başarı arama» şartının yerine 

getirilebilmesi için mevzuatta gerekli değişikliğin yapılmasını; 

3. Anadolu Ajansı : 
Ajansın Gölbaşı verici telsiz istasyonu ile yeni kurulacak fotoğraf ve Tele - Foto Servislerinin işliyebilmesi için Anadolu Ajansına haber 

satmalına karşılığında verilen ödeneğin, artırılmasını. 
Arz ve teklif ederim. 

.Raportör 
Eskişehir Milletvekili 

İsmet Angı 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 8 2 -

(A / l ) CAEt HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

BAŞBAKAN VE BAKAN ÖDENEKLERİ 
Kesim toplamı 

11.410 Başbakan ödeneği 
11.430 Devlet bakanları ve Köy İşleri Bakam öde

nekleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Millî Güvenlik Kurulu aylıkları 
12.112 Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları 
12.113 Devlet Personel Dairesi aylıkları 
12.114 MİT aylıkları 
12.115 MİT dış kuruluşlar aylıkları 
12.116 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları 
12.117 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuru

luşlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde-

meler 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira l i r a Lira 

78 000 

18 000 

60 000 

13 599 079 

78 000 
1 4 

50 571 920 
3 

78 000 

18 000 

60 000 

17 114 772 

78 000 

62 668 087 

78 000 

18 000 

60 000 

17 114 772 
. ,—, . 

78 000 

62 668 087 

1 879 200 
420 997 
57 510 
631 800 

8 924 580 
1 684 991 

1 883 250 
425 115 
57 510 
631 800 

9 943 560 
1 793 988 
1 067 580 

1 311 968 

1 

.1 883 250 
425 115 
57 510 
631 800 

9 943 560 
1 793 988 
1 067 580 

1 311 968 

1 
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Böliim Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

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 ücreti 
12.217 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü hizmetli

ler ücreti 
12.218 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yurt dışı 

kuruluşlar hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 13 381 590) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 MİT geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici hiz

metliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

1 035 180) 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 

12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzman
larla yardımcıları ücreti 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzman
larla yardımcıları ücreti 

16 265 355 

10 000 

62 000 

21 591 575 21 591 575 

1 352 700 
243 000 

289 980 
284 310 

7 218 720 
96 600 

524 880 
369 360 

1 496 070 
243 000 

289 980 
284 310 

8 526 060 
96 600 

1 828 170 

617 400 

603 450 
393 660 

1 496 070 
243 000 

289 980 
284 310 

8 526 060 
96 600 

1 828 170 

617 400 

603 450 
393 660 

38 070 

16 200 

62 000 

38 070 

16 200 

62 000 
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13 - Başbakanlık 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.413 MİT fazla çalışma ücreti 
12.414 MİT 6564 sayüı Kanun gereğince verilen 

fazla çalışma ücreti 
12.415 Tanıtma fazla çalışma ücreti 
12.416 Haber ve yayın hizmetleri fazla çalışma 

ücreti 
12.417 İller tanıtma büroları fazla çalışma ücreti 

(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 
1 234 901) 

HUZUR ÜCRETİ 
12.421 Devlet Personel Dairesi imtihan komis

yonları huzur ücreti 
12.422 MİT imtihan komisyonları huzur ücreti 

(Huzur ücretleri toplamı : 17 000) 
KONFERANS ÜCRETİ 

12.431 Atom Enerjisi Komisyonu konferans üc
reti 

12.432 MİT konferans ücreti 
12.433 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü konferans 

ücreti 
(Konferans ücretleri toplamı : 25 001) 
DERS ÜCRETİ 

12.440 MİT ders ücreti 
12.441 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ders üc

reti 
(Ders ücretleri toplamı : 5 001) 

- 8 5 -

1968 ödenek 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

624 600 

15 000 
2 000 

20 000 
5 000 

5 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bolüm toplarm Madde Bölüm topiamı 
Lira Lira Lira Lira 

639 900 
150 000 

250 000 
30 000 

15 000 
2000 

20 000 
5 000 

5 000 

1 

639 900 
150 000 

250 000 
30 000 

15 000 
2 000 

20 000 
5 000 

5 000 

1 



13 - Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince ve
rilen tazminatlar 

12.592 644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gere
ğince verilen tazminatlar 

12.593 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gere
ğince verilen ölüm ve maluliyet tazminatı 

12.594 644 sayılı Kanunun 22 nci' maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince verilen tazminatlar 
(Özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar toplamı : 1 784 600) 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 

Kesim toplamı 

YABANCI DİL İKRAMİYESİ 
12.611 Başbakanlık yabancı dil ikramiyesi 
12.612 MİT yabancı dil ikramiyesi 
12.613 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı 

dil ikramiyesi 
(Yabancı dil ikramiyeleri toplamı : 

13 500) 
12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gere-

ğince verilen para mükMatı 

- 8 6 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 321 900 

2 791 800 

60 000 

1 370 100 

75 000 

25 000 

14 500 

6 000 
6 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira L: Lira Lira Lira 

2 500 

4 837 760 

3 053 U>0 

60 000 

1 599 600 

75 000 

50 000 

16 000 

6 000 
6 000 

1500 

2 500 

4 837 760 

3 

1 

053 160 

60 000 

599 600 

75 000 

50 000 

16 000 

6 000 
6 000 

1 500 

2 500 
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1969 yılı için 

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:11899 200) 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

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 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

1968 ödeı 
Madde Bö 
Lira 

11 330 400 

6 000 
6 000 

67 200 

4 338 600 

6 912 600 

1 513 704 

78 000 
50 000 

15 000 
25 000 

:ieği 
ilüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe 
Madde B< 
Lira 

11 911 200 

6 000 
6 000 

67 200 

4 447 800 

7 384 200 

2 202 101 

128 000 
50 000 

15 000 
27 500 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 91İ 200 

6 000 
6 000 

67 200 

4 447 800 

7 384 200 

2 202 101 

128 000 
50 000 

15 000 
27 500 

100 000 100 000 100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonea kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 1 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 6 000 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 20 000 
12.834 Kurs yolluğu 80 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 9 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 437 001) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 70 000 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 306 000 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 06 100 
Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 
y o l l u ğ u 11 100 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 50 000 
Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 125 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 125 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 277 000 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 51 603 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 77 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 30 000 

(Yurt dıgı yollukları toplamı : 1 765 100) 

12.855 

12.856 
12.857 

12.861 

6 000 
20 000 
80 000 

10 500 

120 000 
700 000 

00 100 

11 100 
40 000 
25 000 

125 000 

125 500 
381 500 
87 000 
81 000 

30 000 

1 
6 000 
20 000 
80 000 

10 500 

120 000 
700 000 

11 100 

50 000 
45 000 
25 000 

125 000 

187 500 
381 500 
15 000 
75 000 

30 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 Millî Güvenlik Kumlu geçici görev yol
luğu 

12.912 Devlet Personel Dairesi geçici görev yol
luğu 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev 
yolluğu 

12.914 MİT geçici görev yolluğu 
12.915 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici gö

rev yolluğu 

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 giderlefi 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

1968 ödeneği 
Mfcdde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

155 000 

1 074 450 

2 ^ 
40 000 
115 000 
840 000 
7 000 
39 550 
7 900 

1969 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

455 000 

2 354 670 

250 000 

1 209 900 

25000 
60 000 
115 000 
950 000 
7 000 
45 000 
7 900 

3 050 620 

455 000 

20 000 

5 000 

30 000 
100 000 

20 000 

5 000 

30 000 
150 000 

20 000 

5 000 

30 000 
150 000 

250 000 

1 209 900 

25 000 
60 000 

115 000 
950 000 

7 000 
45 000 

7 900 

3 050 620 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

35 300 
20 000 
78 000 
1000 

690 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 134 300 

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 630~0OO 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri * 35 000 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi-

leri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
13.380 Malzeme alım ve giderleri 20 000 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 5 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 275 000 

134 300 134 300 

13.410 Posta-telgraf giderleri 75 000 
13.420 Telefon giderleri 200 000 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

35 300 
20 000 
78 000 
1000 

1 165 000 

665 000 

350 000 

20 000 
75 000 
50 000 
5 000 

335 000 

~75~000 
200 000 
60 000 

35 300 
20 000 
78 000 
1 000 

1 165 000 

665 000 

350 000 

20 000 
75 000 
50 000 
5 000 

335 000 

75 000 
200 000 
60 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyona kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 123 500 

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma gider
leri 

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 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
ile reaktör binasının nükleer kaza ve di
ğer kazalara karşı sigorta giderleri 203 000 

7 780 263 

149 000 

11132 504 

280 500 

149 000 

13 000 

26 000 

65 000 

19 500 

57 420 

15 000 

30 000 

80 000 

24 000 

57 420 

15 000 

30 000 

80 000 

24 000 

57 420 

11 132 504 

280 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU 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 giderler 

(Millî Güvenlik Kurulu giderleri toplamı : 
432 000) 

MİT HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.331 Büro giderleri 
14.332 Ulaştırma giderleri 
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.334 Kira bedeli 
14.339 Diğer alım ve giderleri 

(MİT hizmetleri giderleri toplamı : 
7 765 000) 

OLAĞANÜSTÜ HALLER GİDERLERİ 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

„ gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektir
diği giderler 
(Olağanüstü haller giderleri toplamı : 2) 

14.350 Mültecilerin her çeşit giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 089 262 

140 
3,r 

13 
250 

000 
5 000 
<> 000 

000 
000 

2 275 000 
1 292 000 
1 132 000 
1 845 260 

25 000 

1 

75 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

8 297 002 

127 000 
35 000 
13 000 
250 000 
7 000 

2 580 000 
1 610 000 
1 300 000 
2 250 000 

25 000 

1 

100 000 

8 297 002 

2 
1 
1 
2 

127 000 
35 
13 
250 
7 

580 
610 
300 
250 
25 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

1 

100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin şogidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri 
14.512 MİT kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 85 000) 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atom Enerjisi Komisyonu araştırma ve 
inceleme giderleri 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

185 000) 
STAJ VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 

14.551 Atom Enerjisi 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 : 6 002) 
ARŞİV GİDERLERİ 

14.580 Arşiv giderleri 
14.581 MİT arşiv giderleri 

(Arşiv giderleri toplamı : 155 000) 

- 9 3 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

488 001 994 002 994 002 

10 000 
75 000 

102 000 

250 000 
25 000 

6 000 
1 

20 000 

10 000 
75 000 

258 000 

100 000 

160 000 
25 000 

6 000 
1 

ı 

25 000 
130 000 

10 000 
75 000 

258 000 

100 000 

160 000 
25 000 

6 000 
1 

1 

25 000 
130 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çe«Mi 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitimi giderleri 
14.597 Özel eğitim giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 205 000) 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GİDERLERİ 

14.971 Büro giderleri 
14.972 Ulaştırma giderleri 
14.973 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.974 Ki™ bedeli 
14.975 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.977 Yiyecek alım ve giderleri 
14.979 Diğer alımlar ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

MİT 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 

- 9 4 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira 

1 760 007 

1 
1 

60 000 
1 

10 416 457 
.. - -—3 

Hükümetçe 
Madde B( 

Lira 

5 000 
200 000 

1 561 000 

750 000 
215 000 
21000 
535 000 

10 000 
10 000 
20 000 

1 700 008 

1 
1 
1 
i 
1 

1969 
istenen 
ölüm toplam! 

Lira 

12 209 958 

yılı için 
Komisyonca 

Madde 3 
Lira 

5 000 
200 000 

1 561 000 

750 000 
215 000 
21 000 

535 000 
10 000 
10 000 
20 000 

1 700 008 

1 
1 
1 
1 
1 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 209 958 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alımlar ve giderler 

(MİT Okulu giderleri toplamı : 8) 
15.298 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü eari giderlerine (Bu para adı 
geçen Enstitüye ödenir.) 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ GİDER
LERİ 

15.421 Büro giderleri 
15.422 Ulaştırma giderleri 
15.424 Kira bedeli 
15.429 Diğer alımlar ve giderleri 

(Devlet Personel Dairesi giderleri top
lamı : 373 910) 
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 alım ve giderleri 
15.437 Yiyecek alım ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
1 
1 

1 700 000 

7 891 850 

125 000 
30 910 
215 000 
3 000 

1 100 000 
75 000 
125 000 
150 000 
44 940 
120 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
1 

1 700 000 

8 330 350 

125 000 
30 910 
215 000 
3000 

1 250 000 
75 000 
155 500 
200 000 
44 940 
213 000 

Komisyonca kabul edileo 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
1 
1 

1 700 000 

8 330 350 

125 000 
30 910 

215 000 
3 000 

1 250 000 
75 000 

155 500 
200 000 
44 940 

213 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.438 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alım ve gider
leri 

15.439 Diğer alımlar ve giderleri 
(Atom Enerjisi Komisyonu giderleri : 
toplamı : 1 956 440) 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumuna (Bu para adı geçen Kuruma 
ödenir.) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DLS 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 

(Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış ku
ruluşlar giderleri toplamı : 1 415 000) 
MİT 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 000 
5 000 

5 895 000 

764 600 

220 000 
110 000 
10 000 
132 000 
6 600 

Hükümetçe 
M a d d e ] 

Lira 

3 000 
15 000 

6 000 000 

2 179 600 

100 000 
150 000 
150 000 

1 000 000 
15 000 

220 000 
110 000 
10 000 
132 000 
6 600 

1969 yılı için 
e istenen Komisyonca kabul edilen 
Bölüm toplam! Madde Bölüm tokamı 

Lira Lira Lira 

o o 
15 

6 000 

000 
000 

000 

2 179 600 

100 
150 
150 

1 000 
15 

220 
110 
10 
132 
6 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
600 



13 - Başbakanlık - 9 7 -

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.889 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT dış kuruluşlar giderleri toplamı : 
764 600) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
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 

(Basımevi giderleri toplamı : 218 000) 
MİT ATÖLYESİ GİDERLERİ 

16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT atölyesi giderleri toplamı : 117 000) 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

NÜKLEER ENERJİ GİDERLERİ 
16.214 Uranyum kira bedeli 
16.216 Malzeme alım ve giderleri • 

1969 yılı için 
1968 öden 

Madde Bö 
Lira 

220 000 
66 000 

265 500 

10 000 
6 000 
1000 

160 000 
1 000 
500 

10000 
75 000 
2 000 

1 063 045 

63 045 
1000 000 

leği 
lüm toplamı 

Lira 

7 545 545 
: : — , 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

220 000 
66 000 

335 000 

15 000 
6 000 
1000 

190 000 
5 000 
1000 

15 000 
100 000 
2 000 

1 063 045 

63 045 
1 000 000 

25 908 045 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira 

220 000 
66 000 

26 658 045 

335 000 

15 000 
6 000 
1 000 

190 000 
5 000 
1 000 

15 000 
100 000 
2 000 

1 063 045 

63 045 
1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
16.311 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yurt 

içinde ve yurt dışında tanıtılma* 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 top
lamı : 8 100 000) 

16.370 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve ser
giler giderleri 

16.371 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü iç fuar 
ve sergiler giderleri 

16.380 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış fu
ar 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 

50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

17 650 000 

Lira Lira 

18 400 000 

7 000 000 

2 000 000 
1 000 000 

350 000 

7 000 000 

50 000 

100 000 

150 000 

90 000 

50 000 

40 000 

7 000 000 

2 000 000 
1 000 000 

350 000 

7 750 000 

50 000 

100 000 

150 000 

90 000 

50 000 

40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.610 Örtülü ödenek 
16.630 MİT istihbarat ve propaganda giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

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 
16.714 Basm - Yayın Genel Müdrülüğü temsil 

giderleri 
16.715 Devlet Personel Dairesi temsil giderleri 
16.716 Atom Enerjisi Komisyonu temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 185 000) 
AĞIRLAMA GİDERLERİ 

16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama gi

derleri 
16.723 Devlet Personel Dairesi a ğ ^ r n a giderleri 
16.724 MİT ağırlama giderleri 
16.725 Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 225 000) 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 700 000 

4MİT0ÖO 
1 200 000 

242 000 

6 000 000 

4 500 000 
1 500 000 

410 000 

6 000 000 

4 500 000 
1 500 000 

410 000 

30 000 
25 000 

7 000 

50 000 

10 000 
10 000 

100 000 
10 000 

100 000 
30 000 
25 000 

10 000 

10 000 
5 000 
5 000 

50 000 

10 000 
5 000 

150 000 
10 000 

100 000 
30 000 
25 000 

10 000 

10 000 
5 000 
5 000 

50 000 

10 000 
5 000 

150 000 
10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM 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

nım 
(Bina onarımlan toplamı : 335 000) 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 

16.822 MİT Basımevi makinaları ve teçhizat ona
rımı 

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 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

- 1 0 0 -

Madde 
Lira 

1968 ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

225 000 

50 000 
150 000 

25 000 
78 000 

50 571 920 
2 354 670 
7 780 263 
10 416 457 
7 545 545 

^ 4 6 8 5 5 

Hükümetçe istenen'969 " K r o n c a kabu! edflen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira L i ra Lira 

360 000 

25 000 
50 000 

2SO 000 

10 000 

25 000 
78 

62 668 08 

3 050 0 
11 132 2 
12 203 958 

25 900 845 

115 047 214 

087 
620 
504 

360 000 

25 000 
50 000 
250 000 

10 000 

25 000 
78 000 

62 
3 
11 

668 
050 
132 

12 209 
26 658 

087 
620 
504 
958 
045 

115 797 214 
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- 1 0 1 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1969 yılı için 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ENEEJİ SEKTÖRÜ 
21.411 Etüt ve proje giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu etüt ve proje giderleri (Bu para 
adı gecen Kuruma ödenir.) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

ATOM ENERJİSİ 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.412 Teknik personel ücretleri 
22.4.13 Teknik personel geçici görev yolluğu 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarıla
caktır.) 

1 200 000 

12 400 000 

13 035 000 

13 600 000 

13 035 000 

1 200 000 

10 500 000 

9 300 000 

11 700 000 

12 350 000 

1 200 000 

10 500 000 

9 300 000 

11 700 000 

11 300 000 

12 720 000 
300 000 
15 000 

8 985 000 
300 000 
15 000 

1 050 000 

8 985 000 
300 000 
15 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul' edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri (Bu para adı geçen Enstitüye 
ödenir.) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.411 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

23.812 Taşıt alımları (Bu para Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumuna öde
nir.) 

2 960 000 

2 500 000 
460 000 

2 105 000 

35 000 
2 070 000 

50 000 

5 115 000 

2 000 000 

18 o: 024 000 

2 500 000 
— — 1 

2 500 000 

15 324 000 

13 824 000 
1 500 000 

200 000 

2 000 000 

2 500 000 

2 500 000 

15 324 000 

13 824 000 
1 500 000 

18 024 000 

200 000 
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Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 600 000 

13 035 000 

5 115 000 

_31 750 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

11 700 000 

12 350 000 

18 024 000 

42 0' 074 000 

11 700 000 

11 300 000 

18 024 000 

41 024 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

33.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli (Bu 
paradan 2 000 000 lirası Türlüye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumuna ödenir.) 

II - Transferler 

İKTİSADİ TRANSFERLER 

33.310 TRT Kurumuna işletme açığı için yapıla
cak yardımlar 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye is

letmesi * 2 000 000 

2 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 210 000 

2 01 000 000 

2 000 000 2 000 000 

2 210 000 " 

2 210 000 

2 000 000 

2 210 000 
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Bölüm 

34.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

MALÎ TRANSFERLER 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

500 001 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16 80 800 001 16 800 001 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE YAR
DİMLAR 

34.130 6821 sayılı Kamımın verdiği yetkiye daya
nılarak (Atom Enerjisi Komisyonu Yar
dım Yönetmeliği) uyarınca yapılacak yar
dımlar 200 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELURE ÖDE
MELER 

34.240 TRT Kurumuna 
(Eğitim ve yurt dışı yayınlarının tesis ve 
işletme giderleri karşılığı) 

ULUSLARARAŞI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER ^ Kesim toplamı 300 001 

KURUM VE DERNEKLERE KATILMA 
PAYI 

34.721 Atom Enerjisi Komisyonu Kurum ve der
neklere katılma payı 300 000 

34.722 MİT Kurum ve derneklere katılma payı 1 

200 000 

16 500 000 

100 001 

100 000 
1 

200 000 

16 500 000 

100 001 

100 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.621 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gere
ğince verilecek İnönü armağanı 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

YEMEK YARDIMI 
35.711 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri 

Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım 
olmak üzere) 

35.712 MİT Yardımlaşma Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım ol
mak üzere) 

35.713 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeğine yardım olmak üzere) 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe ittene* Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tokamı 
Lira Lira Lira Lira 

160 721 2İ 281 752 

38 813 

160 720 

60 720 

100 000 

281 751 

83 088 

159 850 

281 721 

83 088 

159 850 

38 813 

281 752 
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Bölüm 

31.000 

32.000 

33.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

KURUMLARA KATİLMA PAYLARI YE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORO ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

- 1 0 7 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 000 000 

1 

500 001 

160 721 

1 

2 660 724 

Hüküme 
Madde 

Lira 

1969 yılı için 
itçe fctenen Komisyonca 

Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira 

2 000 000 

2 210 000 

16 800 001 

281 752 

1 

21 291 755 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

2 000 000 

2 210 000 

1 
16 800 001 

281 752 

1 

21 291 755 
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Rapor 

BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

1969 MALÎ YILI 
BÜTÇE RAPORU 
RAPORTÖRLER 

CEVAT ÖNDER FEYYAZ KOKSAL 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

GİRİŞ 

A) Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili Anayasa hükümleri ve ilgili kanunlar : 

Anayasamız 41 nci maddesinde; iktisadi ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlaması amacına göre düzenleneceğine değinildikten sonra iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu 
maksatla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak görevini Devlete 
vermiş, 129 ncu maddesi ile de; «iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.» 

«Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetile
cek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir» hükmünü getirmiş bulun
maktadır. 

Anayasamızın bu âmir hükümleri Yasama organınca kabul edilen ve yürürlüğe konan aşağıdaki kanunlarla yerine getirilmiştir. 
1. 91 .sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkında 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 91 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 
4. 77 sayılı «Uzun vadeli plânın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün korunması hakkında Kanun» 
5. 527 sayılı «Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun» ve en son olarak da 1967 yılında 
6. 933 sayılı «Kalkınma plânının" uygulanmam esaslarına dair Kanun.> 
Bu kanunlardan 91 sayılı Kanun Devlet Plânlama Teşkilâtına vücut veren anakanun olup bu kanunda söz konusu teşkilâtın kuruluş, görev ve 

yetkileri düzenlenmiş ve belirtilmiş bulunmaktadır. 
Diğer 99, 340, 77, 527 ve 933 sayılı kanunlar ise yukarda zikredilen Anayasa hükümlerinin yerine getirilebilmesini teminen kabul buyurulmuş 

veya bu kanunlardaki tadilleri öngören kanunlardır. 
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B) Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri 91 sayılı Kanunun 2 nei maddesinde şöylece belirtilmiştir : 
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tesbit ederek takibedilecek iktisadi ve sosyal politikayı 

ve hedefleri tâyinde Hükümete yardıma olmak, 
b)' Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hususlar

da müşavirlik yapmak, 
c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak. 
d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili dâire ve müesseselerle mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tavsiyeler

de bulunmak, 
e) Plânın uygulanmasını takibetmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde plânda değişiklikler yapmak, 
f) Özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek. 

C) Devlet Plânlama Teşkilâtının organları ve kuruluş şeması : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yukarıda belirtilen hizmetlerini, istişari organlık vasfını göz önünde tutarak ve bu arada memleketin yönetiminde mev

cut karar alma zincirinin bir halkası olduğunu da hatırlıyarak eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğünün gereği olarak da Teşkilât normal idari anlayışa uygun ve yurt gerçeklerini de göz önünde tutarak asgari ve elâstiki bir 

kadroda teşkilâtlanmak zorunluğundadır. 
Bu zorunluluğu göz önünde tutan kanun vâzıı da; gerek 91 sayılı Kanunun 17 nci ve gerekse aynı kanunun 340 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci 

maddeleri ile getirdiği hükümlerle, bu Teşkilâta verilen kanuni görevlere mütenazır bir elâstiki kadro teşkilini öngörmüş bulunmaktadır. Nitekim : 
91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi bu teşkilâta ait (1) sayılı cetvele dâhil Müsteşarlık, daire başkanlıkları, müşavirlikler, şube müdürlükle

ri ile uzman ve uzman yardımcılıklarında ve Müsteşarlık Genel Sekreterliğinde lüzumu halinde yerli ve yabancı uzmanların mukavele ile çalıştırıla
bileceklerini, 

Aynı kanunun 340 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi ise bu Teşkilâtta plânların yapılması, tatbikatı ve koordinasyonca alâkalı olarak 
araştırma etüt ve proje tetkiki gibi işlerin yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara yaptırılabileceğini ve bunlara ilâveten de; 

Yine 91 sayılı Kanunun 19 ncu ve 99 sayılı Kanunun 1 nci, 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddeleriyle de, bu Teşkilâta gerek üniversite öğretim 
üye ve yardımcılarının, gerekse genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine mensup kimselerin görevlendirilebileceklerini ön
görmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca 1967 yılında yürürlüğe giren 933 sayılı «Kalkınma plânının uygulanması esaslarına dair Kanun» un 4 ncü maddesiyle Başbakanlığa bağ
lı olarak yeniden kurulup bilâhara Başbakanlığın bir genelgesiyle Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde yer alması uygun görülen «Yatırımları ve İh
racatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu» na atanan elemanlar ve yine aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
8 nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan Komitenin kaldırılarak, bu Komiteye verilen görevlerin de Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı tarafın. 
dan ifasının öngörülmüş olması nedenleriyle Teşkilât personeli mevcudunda artış meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu artışları, gerek 91 sayılı Ka
nunla bu Teşkilâta verilen görevlerde meydana gelen gelişme ve gerek 933 sayılı Kanunla tahmil edilen yükümlülükler muvacehesinde normal ve 
olumlu karşılamak gerekmektedir. 
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1 - 1962 - 1968 DÖNEMİ GELİŞME VE FAALİYETLERİ : 

A) Kalkınma h m : 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma hızları yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 
a) Genel kalkınma hızı : 
1963 yılında yüzde 7,7, 1964 te yüzde 4,9, 1965 te 4,6, 1966 da 10,3, 1967 de 6,0 olmuştur. Bu artışlarda tarım sektöründeki dalgalanmaların 

rolü büyüktür. Bir an için tarım aktöründe plânda öngörülen yüzde 4,2 artışın her sene'realize edildiğini ve diğer sektörlerdeki gelişme hızları
nın da fiilî elde edilen değerler olduğu farz edildiği takdirde gelişme hızları şöyle Olacaktır. 

1963 ün yüzde 7,7 sine mukabil yüzde 6,5 
1964 ün yüzde 4,9 una mukabil yüzde 6,4 
1965 in yüzde 4,6 sma mukabil yüzde 7,1 
1966 nm yüzde 10,3 üne mukabil yüzde 8,0 
1967 nin yüzde 6,0 ma mukabil yüzde 7,0 
Bu hesaplarda diğer sektörlerin gelişme hızı bakımından bilhassa 1965 ten sonraki yıllarda plân hedeflerinin üzerine çıkıldığını göstermekte

dir. 
b) Tarım ve sanayideki hızlar : 
Bes yılda tarım sektöründeki vasati gelişme hızı yüzde 3,2 olmuştur. Bu her sene büyük değişmeler göstermiştir. 1963 te yüzde 7,6, 1964 te 

yüzde^0, 1965 te yüzde 3,3, 1966 da yüzde 11,4, 1967 de 0,9 dur. ' Sanayi sektörü vasati gelişme' hızı yüzde 9,o\>lup senelere göre düzgün bir ar
tış göstermektedir. 1963 te 8, 1964 te yüzde 8,6, 1965 te yüzde 8,9; 1966 da yüzde 10,6; 1967 de yüzde 12,3 tür. 

Bu rakamların tetkikinden de görüleceği üze:'-e bilhassa 1965 ten sonra sanayi sektöründeki kalkınma hızları devamlı olarak artmış ve 1967 yı
lında ilk defa olarak plân hedefi olan yüzde 12,2 nin üstüne çıkmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk tatbikat yılı olan 1968 yıh programının 9 aylık uygulama sonuelaruıa göre, yd sonunda kalkınma hızının cari fiyat
larla yüzde 9,6 sabit fiyatlarla yüzde 6,8 e ulaşacağ, anlaşılmıştır. * ' * 

1967 yılında sanayi sektöründe meydana gelen olumlu gelişmeler 1968 yılının ilk dokuz aynıda da aynen devam etmiştir. 
Sanayi sektöründe yüzde 12 olan plân hedefinin yıl sonunda yüzde 10,5 olarak geiödeşeceği Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan hesaplara 

göre tahmin edilmektedir. 
Ancak Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan eğilim anketleri sonuçları, 1968 ilk altı ayma nazaran, ikinci altı ayında üretimler, satışlar, ham

madde mubayaalarının artacağı buna karşılık parça basma maliyet ve mamul madde stoklarının azalacağını göstermektedir. Bu duruma göre sa
nayi sektöründeki plân hedefine yıl sonunda ulaşılmi» olacaktır. , 

Diğer taraftan inşaat ve ulaştırma sektörlerinde ilk dokuz aydaki tatbikat yıl sonunda bu sektörlerde sırasiylc yüzde 10,1 ve yüzde 9 hık bü
yüme hızlarının elde «diLeceğini gözermiştir ki, bu hızlar da plân hedeflerinin çok üstündedir. 

Yukarıda belirtilen gelişmeler ve tarım üretihn katı sonuçlan almmasiyie 1968 yılında yüzde 7 lik kalkınma hızına girişileceği tahmin edilmek
tedir. 
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B) Gayrisâfi millî hâsıla : 
1967 yılı sonunda gayrisâfi millî hâsüa 1965 fiyatlariyle 85 milyar 896 milyon Tl. na ulaşmıştır. Bu değer 1950 yılında 33 milyar 876 milyon, 

1960 yılında 59 milyar 380 milyon, 1964 yılında 69 milyar 994 milyon Türk Lirası olup, 1965 ydı başından bu yana geçen üe yıllık dönemde sabit 
fiyatlarla 15 milyar 900 milyon Tl. sı artış göstermiştir. 

Başka bir deyimle 1965 fiyatlariyle 1950 yılında fert başına gelir 1 404 Tl. iken, 1960 ta 1 830 Tl. na, 1964 te 2 286 Tl. sına ve ür. yıl irin
de 318 Tl. sı artarak 1967 de 2 604 Tl. sına baliğ olmuştur. Böylece Birinei Beş Yıllık Plânda 1967 yılı için öngörülen fert basma gelir seviyesine 
tam olarak ulaşılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Temmuz 1968 tarihli geçici tahminlerine göre: 1967 yılı sonu itibariyle câri fiyatlar ile 95 milyar 373 milyon 
ve 1965 yılı fiyatları ile 85 milyar 555 milyon Tl. sı olan G, S. M. H. nm ilk dokuz aylık gidişe göre yapılan hesaplarda 1968 yılı sonunda yine 1965 
fiyatları ile 91 milyar 337 milyon Tl. sına ulaşacağı, bu suretle de plân hedefinin 242 milyon Tl. sı aşılacağı anlaşılmaktadır. 

Bu değer 1950 yılma nazaran 57 milyar 461 milyon, 1960 yılma nazaran 31 milyar 957 milyon, 1964 yılma nazaran 21 milyar 343 milyon, geçti
ğimiz ve Birinci Beş Yıllık Plânın son yılı olan 1967 yılma nazaran da 5 milyar 421 milyon Tl. sı daha fazladır. 

Başka bir deyimle 1965 fiyatları ile 1950 yılında fert basma düşen gelir 1 404 lira iken, bu rakam 1960 ta 1 830; 1964 te 2 286; 1967 de 2 594 
liraya \üaşmış ve 1968 yılında ise 2 700 Tl. sına baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

Bu suretle 1968 yılında fert başma düşen gelir 1950 ye nazaran 1,92katı; 1960 a nazaran 1,48 katı; 1964 e nazaran 1,18 katı artmış olacak
tır. 

C) Tüketim: 
Tüketimin G. S. M. H. ya oranı 1963 yılında yüzde 87,4 iken, özellikle son iki yıldaki olumlu gelişme ile 1967 yılında yüzde 80,6 ya düşmüş

tür. Bu olumlu durumun 1968 yıh 9 ayında da devam ettiği müşahade edilmiştir. 1968 yılı sonunda bu tempo devam etiği takdirde tüke t imin i . S. 
M. H. içindeki yüzdesinin 80,2 olacağı tahmin edilmektedir. 

Ortalama tüketimdeki bu olumlu gelişme artan millî gelirin daha az bir kısmının tüketime ayrılması ile sağlanmıştır. 
Buna karşılık reel ve mutlak tüketim hacmmda da bir artış olmuştur. 
Kişisel refahın ölçülmesinde gösterge sayılabilecek aşağıdaki anamalların 1963 - 1967 yıllan arasındaki artısı ile 1968 yılının 9 aylık rakamla

rına göre yıl sonunda ulaşacağı değerleri şöylece sıralamak mümkündür. 

Petrol ürünleri : 
1963 yılında 84 Kg. olan fert başma tüketim 1965 te 112,7 Kg. a; 1967 yılında 148 Kg. a ckmış olup, 1968 yılı sonunda ise 185 Kg. a çıkaca

ğı hesaplanmaktadır. ^ Yani fert başma petrol ürünleri tüketimi 5 yılda 2,2 katı artmıştır. ' 
Çimento : 
1963 yılında 87 Kg. 1965 te 103,2 Kg. 1967 yılında 128 Kg. olan çimento tüketimi 1968 yılında 158 Kg. a ulaşacaktır. Bes yıldaki artış 1,8 

katıdır. 
Çelik Iııgot tüketimi : 
1963 yümda 11 Kg., 1965 te 18;6 (Bfe., 1967 yılında 30 Kg., 1968 yılında 37 Kg. olacak. Beş yıldaki arüş 3,4 katıdır. 
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Elektrik tüfcetimi : 
1963 yılında 140 Kwh/fert, 1965 te 133 Kwh/fer t , 1967 yılında 160 Kwh/fert, 1968 yılında ise 172 Kwh/fert olmuştur. Artış be§ yılda 1 3 mis

lidir. 
Şeker tüketimi : 
1963 yılında 13 Kjg., 1965 te 14,6 TSg, 1966 yılında 15 Kg., 1967 yılında 16 Kg. dır. Artış yüzde 30 veya 1,3 mislidir. 
Kimyevi gübre tüketimi : 
11963 yılında memleketimizde kullanılan toplam kimyevi gübre 426 bin ton iken, 1065 te 813 bin ton, 1967 yılında 1 milyon 535 bin ton ve 1968 

yılında ise 1963 e nazaran yüzde 696 artış ile 2 milyon 540 bin tona yükselmiştir. Son beş yıllık artış 6 mislidir. 

D) Yatırımlar : 
Yatırımların yıllar itibariyle dağılımı ve G. S. M. H. dan yatırımlara ayrılan pay işöyledir : 

Ortalama yatırım eğilimi 
1965 fiyatları ile 

Yıllar G. S. M. H. 'Toplam yatırım Milyon Tl. 

(D (2) (3) 

1960 33 876 3 292 9,6 
1960 09 380 9 441 15,9 
19,64 69 994 10 '589 15,9 
1965 73 209 11557 15,8 
1966 80 604 14 215 17,6 
1967 85 896 15 585 18,2 
1968 91909 . 19 300 21,0 

Bu rakamlardan da görüleceği üzere 1965 başından bu yana G. S. M. H. içindeki yatırım değerlerinde 4 milyar 996 milyon Tl. ile yüzde 47 lik 
bir artış sağlanmıştır. 

Yatırım uygulamalarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. 
1963 te yüzde 91 olan yatırım (gerçekleşme loranı 1964 de yüzde 78, 1965 te yüzde 80, 1966 da yüzde 93 ve 1967 de yüzde 97 olmuştur. 
Buradan da görüleceği füzere bilhassa 1965 ten sonra yatırım uygulamalarında hızlı bir .gelişme olmuştur. 
Yatırım gelişmelerindeki artışın başlıca nedenleri şanlardır : 
a) Büyük projelerin içinde bulundukları sıkıntı ve dar boğazlar bilhassa 1966 başından sonra giderilebilmiştir. Bunlar; 

Kütahya Aaot Tevsii, 
Petrokimya Kompleksi, 
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Telekomünikasyon, 
Kâğıt Sanayii 
Keban Barajı, 
Gübre kompleksleri 

gibi projelerdir. 
b) Kamu idaresi plânlı ve programlı çalışma düzenine kavuşmuş cesaretle çalışmaya karşı olan çekingenliği ve ürkekliği yavaş yavaş ortadan 

kalkmıştır. 
e) Özel sektör emniyet içinde daha fazla yatırım yapmak imkânını bulmuştur. 
d) Memleketteki siyasi ve ekonomik istikrar büyük ölçüde yatırım yapılmasını temin etmiştir. 
Yukarda zikredilen hususu teyidetmek lüzere yatırım (gerçekleşme durumlarını gösteren rakamlar aşağıda verilmiştir. 

1963 - 1967 yılları itibariyle yatırım gerçekleşme durumları 
Milyon Tl. 

1965 yılı fiyatları ile 
Gerçekleşme yüzdeleri Yatırım gerçekleşme miktarları 

Yatırım sektörü 

1963 1964 1965 

(D (2) (3) 

5 096 5 117 5 610 
466 477 518 

5 344 4 997 5 430 

1966 

(4) 

7 049 
557 

6 605 

1967 

(5) 

7 751 
575 

7 235 

1963 

(6) 

91 
87 
121 

1964 

(7) 

78 
88 
102 

1965 1966 1967 

(8) (9) (10) 

80 93 97 
90 88 90 
102 112 103 

Kamu sektörü 
Mahallî idareler 
Özel sektör 

Toplam 10 906 10 591 11558 14 211 15 561 

Not : Millî Savunma BakanUğı enfrastürüktür yaUrmlan hariçtir 

106 90 91 89 99 

Buuların tetkikinden görüleceği üzere 1965 yılmdan 5.610 milyar olarak gerçekleştirilen kamu yatırımları 1967 yılında 2,141 milvar f a n i y l e 
7 milyar 751 milyon olarak" gerçekleştirilmiş bu suretle kam sektörünün yatının kap'a-sitesi üç yıl içinde 1,5 misli artırılmıştır. 

OM soktörde iac gönüllü olarak bu yatının miktarı 1965 in 5.430 ınilyonuna mukabil 1967 de 2 milyara yakın bir artışla * 7 milvar 235 milyon ola
rak gerçekleşmiştir. 



40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı - 1 1 6 -

Kamu yatırımlarının yıllar .itibariyle ve sektörel dağılımı aşağıda vermişt i r . Bu tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 1965 yılından itibaren 
1 — sektöründe bir taraftan tem modernleştirilmesi için bu sektördeki yatırımlar artırılırken, diğer taraftan da endüstriye geçişi sağlamak üzere 
dmalâıt sanayii yatırımları yılda atalam*. 100 milyonluk bir artışla, 1 milyar 467 milyona çıkartılmıştır. 

ÖM sektörün bu -Şatoya yeni imalât endüstrisine yaptığı yatırını ise 1965 yılında 1 milyar 110 milyon fen 1967 yılında 2 milyar 213 milyona çık
mak suretdyle 1 minyon Tl. life bir artış kâtetmiş bulunmadadır. 

1968 yılı programı ,ile gerek 1968 de bitecek ve gerekse daba sonraki yıllarda devam edecek tüm fcizmeto için kamu sektöründe 10,6 milyar Tl. ve 
özel aktörde de 8,8 milyar Tl. olmak üzere ceman 19,4 milyar Tl. lik pmje yatırını harcamam yapılacaktır. 

Kamu sektörü yatırımlarının sektörel dağılımı 

Yıllık yatırımlar 
Program yatırımı 

Sektörler 
1963 
(D 

1964 
(2) 

1965 
(3) 

1966 
(4) 

1967 
(5) 

Tanm 
Madnncilik ve ham petrol 
İmalât sanayii 
Enrrj. 
Ulaştırma ve haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Hizmetler 

Toplam 

828 714 
347 144 
682 828 
418 614 

1 080 209 
80 293 
219 370 
691 857 
145 879 
588 325 

5 083 233 

1 176 128 
509 234 

1 066 772 
792 678 

1 273 340 
121 000 
171 764 
841 246 
197 000 
280 953 

6 430 115 

1 498 955 
598 952 

1 170 333 
920 091 

1 415 188 
135 899 
116 500 
803 500 
237 941 
243 364 

7 140 723 

1 623 921 
663 374 

1 033 726 
1 150 900 
1 610 000 

96 328 
231 968 
843 313 
279 042 
666 545 

8 199 117 8 073 445 

1. Program, yatırımları D. P. Teşküâtının yatırım programlanman alınmıştır. 
2. Hizmetler sektöründeki program yatmm farkı, enfrastrüktürün dâhil edümiş olmasından ileri geemektedir. 
3. FİM yatırımı tesbit edüemiyen yatırımlar % 100 gerçekleşmiş olarak kabul edilmiştir. 

1. Beş Yıllık 
toplam 

(6) 

1 699 310 
648 260 

1 467 766 
1 107 468 
1 467 100 
112 985 
150 000 

1 021 764 
287 000 
711 792 

6 827 025 
2 766 964 
5 421 431 
4 389 751 
6 845 834 
546 505 
889 602 

4 201 680 
1 146 862 
2 490 979 

35 536 063 



40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı - 117 -

1968 yılımda kamu idarelerince tahakkuk ettirilecek 10 milyar 62 nıilyon Tl. lık harcam'a ile toplam maliyetleri 43 milyar 36 milyon Tl. olan ceman 
6 210 proje teinde çalınacaktır. 

Adı geçen projelerden 65 adedi 100 milyonun üstünde, 85 tiîdedi 50 ilâ 100 milyon arasında, 141 'adedi 25 ilâ 50 milyon ye geri kalan 5 919 adedi
nin 5 131 adedi 0,5 milyon ve 788 adedi de 5 ilâ 25'milyon Tl. 1* maliyet bedelidir. 

1964 yılının .aynı k u n d u z l a 22,8 milyar liralık 2 903 proje üzerinde «d ızd ığ ı düşünülürse beş yıl içinde g e r * proje «ayısında ye gerek* proje 
tutarlarında iki midim aşan bir .hacmin gerçekleştirilebildiği görülecektir. * 

9. ayHk tatbikat neticeleri gerçekleşmenin stok yatırımları İmriç İktisadi Deylet Teşekkülleri yüzde 66,1 diğer kamu idarelerinde yüzde 54,9 oldu
ğunu göstermiştir. Sonuç olarak toplam kamu yamanları 1967 yılmm ıaynı dönemine: oranla yüzde 1,1 artarak yüzde 58,8 olacak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan bu yatırımlar sonucunda meydana getirilen fizikî eserleri de başlıcatoı sektörler itibariyle şöylece sıralamak mümkündür. 

Köy alt yapı hizmetleri: 
a) Köy yollar ı : 
1965 yılında 18 000 Km. olam köy yolu tulü 1967 yılı sonunda 31 000 Km. ye ulaştırılmış böylece üç yılda 13 000 Km. köy yolu yeniden yapıl

mıştT. 
Bu dönemde yeniden yola kavuşan köy sayısı 2 400, yoldan i s t i « e eden nüfus sayısı ise 1 milyon 500 bin olmuştur. 
11968 programı ile bu rakamlara yeniden 5437 Km. köy yolu ilâve edilecek bu suretle 1078 aded köy ve 590 000 aded köylü vatandaş yeniden 

yola (kavuşturulacaktır. 
b) Köy içme sulan : 
65 277 yerleşim (ünitesinden 1965 yılından 18 783 ü sulu, 21 437 si suyu yetersiz 25 057 si ise susuzken, 1968 başında suyu yeterli ünite sayısı 

23 583 e çıkarılmış suyu yetersiz 18 21ö ve susuz 'ünite sayısı ise 23 478 e düşürülmüştür. 
Bu suretle üç yıl içerisinde 5 bini aşkın üniteye su .getirilmiş ve yeniden 2 milyon 500 vatandaşımız temiz ve sıhhi içme suyuna kavuşturul

muştur. 
1968 yılında ise 13 100 ünite üzerinde çalışma yapılmakta ve 1 000 000 insanın suya kavuşturulmasına çalışılmaktadır. 
e) Köy Elektrifikasyonu : 
1965 yılında Türkiye'de yalnızca 387 köyün elektriği varken bu rakam 1968 başında 906 ya ulaştırılmış böylece üç yılda 600 e yakın köye 

elektrik verilmiştir. 
1968 yılında ise 1 000 köy üzerinde çalışılmakta olup yıl içinde 800 ıköyün inşaatı tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

Ulaştırma : 
1968 yılı programı ile yapılacak ulaştırma yatırımları bir taraftan genşen endüstrinin ihtiyacı olan ulaşımı sağlıyacak ,diğer taraftan tarım

sal ürünlerin ve madenlerimizin pazarlara naklini temin etmiş ve memleketimizin turizm potansiyelini âzami ölçüde kullanma imkânlarını sağla
mış olacaktır. 
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Bu cümleden olarak karayolları yapımından 3 020 Km. il ve Devlet yolu yeniden yapılacak 1 680 Km. yeni yol asfalt kaplanacak, 744 Km. I k 
eski asfalt yol yeniden ^falt lanarak, 5 573 Km. yol s a r ı l acak , bu yollar üzerinde 7 648 Mt. tulünde köprü inşa edilecektir. 

Bu suretle 1965 yılında 11 85i2 Km. olan asfalt kaplama yol tuılü 1968 «başında 20 825 Km. ye ulaşmış, terinde kar mücadelesi yapılan yol tulü 
ise 41 992 Km. yi bulmuş olacaktır. 

Demiryolu yapımında H. Paşa - Gebze hattının elektrifikasyonu tamamlanarak hizmete açılacaktır. 
Deniz ulaştırmasında ise yeni tersane yapımı ile bir taraftan kendi (gemilerimizi kendimiz "yaparken diğer taraftan da 10 aded gemi alımı ile 

filomuz tafaviye edilecektir. 
Kendi uçaklanmızla dış ülkelere gitmek ve Türk uçaklarını beynelmilel hava yollarında çalıştırmak, yurt içinde süratle seyretmek üzere 

ilk defa olaraik 1966 yılında jet uçakları alınmasına karar verilmiştir. 
402 895 000 Tl. bedelli bu proje ile yurdumuz üç aded dış hatlarda .çalışacak, 6 aded de ie, hatlarda çalışacak 9 ueğm alınmasına karar ve

rilmiş ve bunlardan 12 aded dış yolcu uçağı 104 895 000 Tl. sarfı ile alınarak hizmete sokulmuştur. 
İkinci Beş Yıllık Plânımız kalkınmamızın % 86 sini radyolarını rahatça dinleme imlkânma kavuşturmayı öngörmüştür. 
Bunu gerçekleştirmek üzere bir taraftan Ankara ve İstanbul radyoları 1 200 kilovat takate çıkarılırken, diğer taraftan da İzmir, Mersin, Van,, 

Erzurum, Diyarbalkır /ve Antalya radyoları hizmete sokulmuştur. 
Bu suretle .1965 te % 43,7 olan radyo dinleme nisbeti 1968 de •% 72,2 ye çıkarılmıştır. Yüzde itibariyle artış 29 mertebesindedir. 
Bütün bu hizmetler için ayrılan Ödenekler toplamı 1 milyar 957 milyon olup, 1968 e kadar harcanan meblâğ 930 113 000 Tl. dır. 
Vatandaşların yurt sathında daha rahat ve daha çabuk konuşmalarım ve posta ve telgraf hizmetlerini daha rahatlıkla götürebilmeleri için 

vatandaşa dönük bir PTT hizmet anlayışı getirilmistir. 
Bu cümleden olarak 1965 te 1 500 PTT hizmet ünitesi varken bu rakam 1968 de 750 fazlası ile 2 250 ye çıkarılmıştır. 
İstanbul Telefon Fabrikasına 2,6 anilyon Tl. sarfı ile başlanmış ayrıca daha -çabuk komuşma imkânını sağlamak için pek ciok illerimizin yeni 

telekomünikasyon projeleri ele alınmıştır. 
Bunlara ilâveten memleketimizde 320 000 hatlık otomatik 26 800 hatlık manuel santraller ile 270 000 aded otomatik ve 25 500 aded manya-

tolu telefon makinasmın vatandaş emrine sokulması esas alınmış ve işe başlanmıştır. 
Bütün bu hizmetler için 1 milyar 185 milyan lira harcanması lüzumlu olup, 1968 başına kadar 32)6 000 000 Tl. fiilen harcanacaktır. 

Belediye hizmetleri : 
1968 yılnda 7 ilimiz, 26 ilçemiz ve 3 belediye teşkilâtı bulunan bucak ve kasabamız temiz içme suyuna; 15 ilimiz, 112 ilçemiz ve 82 bele

diye teşkilâtı bulunan bucak ve kasabamız elektriğe kavuşacak. Bunun dışında 127 ünitenin imar plânı, 88 ünitenin haritası bitmiş olacaktır 
Bu suretle 1969 yılı sonunda elektriğe ve suya mahrum belediyelerimizin bu hizmetlerin tamamlanması sağlanmış olacaktır. 

Eğitim : 
1964 - 1965 öğrenim yılında 31 532 olan ilk ve orta dereceli okul sayısı 1967 - 1968 ders yılında 35 429 a çıkmıştır. 
1964 - 1965 dres yılında 109 387 olan öğretmen sayısı 1967 - 1968 ders yılında 130 117'e ulaşmıştır. 
1964 - 1965 ders yılında bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 4 428 493 iken bu rakam 1967 - 1968 ders yılında 5 482 872 ye ulaşmıştır. 
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Fakülte ve Yüksek Okullara gelince 1964 - 1965 ders yılında 4916 olan öğretim görevlileri 1967 - 1968 de 6298 e, buralarda okuyan öğrenci 
sayısı ise 84 335 ten 103 164 e ulaşmıştır. 

1968 yılının 9 aylık sonuçlarına göre, 1968 yılı yatırım programında bulunan eğitim sektöründeki 915 projeden 647 sinin 1968 yılı döneminde 
hizmete gireceği anlaşılmaktadır. 1968 yılı döneminde böylece ilkokullarda 7 228 derslik, 4 yatılı bölge okulu, 13 ilköğretmen okulu, 7 Tarım oku
lu, 10 Sağlık okulu, 4 Eğitim Enstitüsü, 36 kız ve erkek meslekî ve teknik okul sanat okulu hizmete girmiş olacaktır. 

Bunlarla birlikte 1968 de hizmete gireceği anlaşılan bütün eğitim müesseselerinden 522 070 öğrenci faydalanmış olacaktır. 

Sağlık : 
1965 yılında 632 olan hastahane sayısı 1968 başında "664 e, buralardaki yatak sayısı 54 820 den 74 113 e yatakta tedavi edilenler sayısı 

1 113 201 den, 1 269 180 e ayakta tedavi edilenler ise 9 255 689 dan 11 700 146 ya ulaşmıştır. 
Bu suretle yeniden 32 hastane 20 000 yatak sağlık sektörüne ilâve edilmiştir. 
1968 yılının 9 aylık sonuçlarına göre sağlık sektöründe 1968 yılı yatırım programında bulunan 205 projenin 92 sinin tamamlanıp hizmete 

gireceği anlaşılmaktadır. 
Bu projelerin başhcaları o la rak : 
26 hastahane (4 ü Devlet hastanesi) 6 doğumevi, 9 dispanser, 196 sağlık evi, 7 sağlık ocağı hizmete girmiş olacaktır. Böylece bu tesislerden 

1 681 000 vatandaşa faydalanma imkânı sağlanacaktır. 

Sanayi Hammaddelerini ve Tarımsal ürünleri artırmak için yapılan sulama çalışmaları düşünülen hedefe ulaşmıştır : 
1965 te 300 000 hektar olan sulanalbilen arazi 1968 başında 518 000 hektara ulaşmıştır. 1968 yılında ise üç aded sulama gayeli baraj inşaatı 

bitecek, yeniden 60 bin hektar arazi sulamaya açılacak, yeraltı sularından yeniden 1 190 hektar sulanarak 27 aded derin kuyu hizmete girecektir. 

Sınai tesisler: 
1965, 1966 ve 1967 yıllarında hizmete giren başlıca sınai tesisler aşağıdadır. 

1965 yılında biten fabrikalar : Maliyet 1 000 Tl. 

Çay Fab. Artvin 8 507 
Çay Fab. Rize 8 880 
Bira Fab. Ankara 157 
Konserve Fab. Ankara 100 
Balık yağı unu Fb. Trabzon ' 70 
Bozüyük Seramik Fab. Bilecik 65 122 
Tarsus Mensucat Boyaları Fab. 59 403 
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1966 yılında bitenler: 

Şarköy Şarap Fab. ' 
Uemakdere Şarap Fab. 
Tunçbilet Termik Santralı - Kütahya 

1967 yılında bi tenler: 

Elektrik tevzi Merk. - K^du" 
Cezaevi İplik Fb. Afyon 
Çimento Fb. - Trabzon 
Şarap Fb. Tekirdağ 
Sürmene Çay Fb. Trabzon 
Tekstil Fb. Adıyaman 
Tekstil Fb. Karaman 

- 1 2 0 -

Maliyet 1 000 Tl. 

716 
114 418 

Mlliyet 1 000 Tl. 

686 
82 016 

231 
137 
573 
622 

11 
43 
40 

1968 yılında ise sınai yatırımlardan olmak üzere 9 aylık dönem sonuçlarına göre hizmete giren ve girecek olan tesisler şunlardır. 
16 500 ton tuğla ve 28 000 ton sinten mağnezit kapasiteli Konya Mağnezit ve Ateş Tuğlası Fabrikası (68 milyon Tl. maliyet bedeli) 
Kütahya - Azot tesislerine ilâve olarak yapılan 340 bin ton kapasiteli yeni tesisler'(466 milyon Tl. maliyet bedeli). 
İlâveten Altmova, Afyon Çimento fabrikaları tevsileri ile Van Çimento Fabrikası (134 milyon Tl. bedeli) 
4 milyon 950 bin Tl. maliyet bedeli Sakarya ve Samsun yem fabrikaları. 
10 milyon 11 bin ve 10 milyon 559 bin Tl. maliyet bedeli Urfa ve Elâzığ Et kombinaları. 
17 milyon 989 bin Tl. maliyet bedeli Rize Çay Paketleme Fabrikası. 
Maliyet bedelleri toplamı 40 milyon 641 bin Tl. olan Fındıklı, Arhavi, Kalkandere, Ortapazar Çay fabrikaları tesisi. 
İstanbul, Kars, İzmir, Adana Süt fabrikaları (87 milyon Tl. maliyetli) 
75 milyon Tl. maliyet bedelli Kadabük İkinci Kok Ünitesi 

Gerek Sınai Kalkınma Bankasına vâki kredi müracaatları ve gerekse Devlet Plânlama Teşkilâtına vâki yatırım indirimi, gümrük vergi ve 
resimlerinin taksitlcndimJmesi müracaatları ile; yine Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1459 kuruluşa gönderilen eğitim anketlerinden edini
len sonuçlar 1968 yılı içerisinde özel sektör için düşünülen 8,8 milyar Tl. lik yatırımın 8,4 milyon lira olarak gerçekleşeceğini göstermektedir. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Bilhassa imalât endüstrisinde büyük ölçüde yatırım yapan özel sektörün 1968 yılı içinde muhtelif sektörlerde bitireceği 10 milyon Tl. maliyet 
bedelinin üstündeki yatırımları şöyledir; 

Demir - Çelik Sektörü : 
176 milyon 250 bin Tl. maliyet bedelli 4 tesis. 
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Dokuma-Giy im: 
78 milyon 200 bin Tl. maliyet bedelli 3 tesis. 
Kimya : 
44 milyon 700 bin Tl. maliyet bedelli 2 tesis. 
Kâğıt : 
31 milyon 200 bin Tl. maliyet bedelli 4 tesis. 
Elektrik Malzeme ve Cihazları : 
28 milyon 500 bin Tl. maliyet bedelli 1 tesis. 
Karayolu Taşıtı : 
52 milyon 100 bin Tl. maliyet bedelli 2 tesis." 
Çimento : 
268 milyon 600 bin Tl. maliyet bedelli 4 tesis. 
Gıda : 
45 milyon Tl. maliyet bedelli 1 tesis. 
Cam E ş y a : 
78 milyon 300 bin Tl. maliyet bedelli 1 tesis. 
İçki : 
52 milyon 700 bin Tl. maliyet bedelli 1 tesis. 
Diğer ima lâ t : 
36 milyon 700 bin Tl. maliyet 'bedelli 3 tesis. 
Bu suretle özel sektörce 10 milyon maliyet bedeli üzerindeki com'an 25 tesis 888 milyon 200 Mn Tl. sarfı ile 1968 yılı ieiride hizmete girmiş 

olacaktır. 
Bunun yanı sıra 10 milyon Tl. maliyet bedeli üstündeki 40 tesisin inşaatı ise dovam edecek olup, bunların toplam maliyet bedeli 2 milyar 

900 milyon Tl. sidir. 
Ayrıca 10 milyon Tl. maliyet bedeli altındaki yüzlerce proje de 1968 yılında tamamlanmış olacaktır. 
Diğer taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından on işçinin üstünde işçi çalıştıran imalâtçılarla yapılan vatırım eğilimi anket sonuçlan 

da özel sektörün bilhassa imalât endüstrisinde büyük bir yatırım iştiyakı içinde olduğunu g-stermektedir. 
Filhakika, sanayi sektöründe, 1965 yılında 1 milyar 110 milyon 1966 yılmda 1 milyar 573 milyon, 1967 yılında 2 milyar 200 milyon yatı

rımı fiilen gerçekleştiren özel sektör; 1968 yılında 2 milyar 173 milyon Tl. lık bir yatınım gerçekleştireceğini ifade etmiştir. (1) 
Ancak 1968 yılmda fiilen gerçekleştirilecek yatırımın 2 milyar 800 milyon Tl. sim bulacağıtahmin edilmektedir. 
'Bu ise özel sektörün 1965 yılı i l a n "İm yana yalnızca imalât sanayiinde yüzde 250 nin üstünde bir yatırım artısı meydana getirdiğini gös

termektedir. 

(1) Petrol ürünleri yatırımları 1967 yümdan itibaren imalât sanayii irinde alnmısUr 
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İmalât sanayii dışında inşaat « tö ründek i yatırımlarımda 1967 nin aynı devresinden daha ileride olduğu tcsbit edilmiştir. 
1908 yılı programında GSMH dan yatırımlara ayrılan pay yüzde 19,2 dir. 
9 aylık tatbikat yıl sonumda bunun dafha da yükseleceğini gösterUı iştir. 
Bu suretle 1965 yılından itibaren olumlu bir gelişme gösteren bu durunm.ı devam e tmci sevindiricidir. 
Şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki, etkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bölgelerarası iktisadi gelişmişlik farklarını azaltan tedbirler bu 

dönemde alınacaktır.» Şeklindeki ilkesini gerçekleştirecek tarada hazırlanan, 1968 yılı programı ile, gelişmişlik farkı olduğu kaimi edilen 22 
ilimize eomkn 1 milyar 581 milyon Tİ. hk kamu yatırımı yapılacaktır. Bu rakam 1963 yılından 1 milyar, 1967 ayılından ise 300 milyon daha faz
ladır. 

Başka bir deyimle 1963 yılından bu yana bu bölgeye yöneltilen yatırımların artış hızından yüzde 330 luk bir artış olmuştur. 
Bu dönem içinde Devlet Bütçesinin yüzde <J00 arttığı düşünülürse bu artışın önemi bir kat dalıa belirir. 
Bu yatırımların toplanı yatırım içindeki payı ise 1963 te 10,8 iken 1968 de 15,4 e yükselmiştir. 
9 aylık uygulama sonudarı yatmalıların bu bölgede de tam olarak geırçdd eşeceğini göstermektedir. 
1968 yılı programı ile getirillen Özel Sektörü teşvik tedbirleri az da olsa bu böl-olere özel sektör tarafından va t an ı yapılmasını sağlama, isti-

dadmdadır. İlerdeki yıllarda bunun dalıa da artacağı talimin edilmektedir. 

E) istihdam : 

1968 yılı 9 ayı istihdam ve sigortalı i ş l e r i n ortalama ücretlerindeki gelişmeler yönünden olumlu sonuçlarla .kapan-mıstır. 
is ve isçi Bulma Kurumunun aracılığı ile t a b e d i l e n iş gücü 1967 yılının ilk sekiz ayma oranla yüzde 0,9 artışla 177 bin 684 olmuş iken, 

l W yılının aynı ayında bir .evvelki yıla oranla yüzde 27 nin üstünde bir artışla 226 bin 345 kişiye çıkmısUr. Yine'bu kurum ve vasıtasiyle ise 
yerleştirilenlerin sayısı 1967 yılının Ağustos ayı onunda 158 bin 420 kişi iken 1968 yılının aynı*ayında yüzde 31,6 artışla 209 bin kişiye ulaş
mıştır. 

Buna karadık İş ve isçi Bulma Kurumu mm aracılığı ile iş istiycnler bir evvelki yıla oranla ancak yMle 16,2 oranda artmıştır. Böylece is 
istiyenlerle, fee yerleştirilenlerin arasındaki farkın kapanması yönündeki eğilim 1968 yılında artmış, 1967 yılında bu o„u. yüzde 57 iken 1968 y,l 
lında 8 puvan artarak yüzde 65 e yükselmiştir. 

Batı Almanya ekonomisinde meydana geden gelişmeler 1968 yılında da çok yakından takibedilmiş, meydana ,gelen iyileşmeden azamî isti-
fade sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanışım Avustralya ile uygulanmasına başlanan anlaşmada yeniden* işgücü talebi" yaratmada etkili ol
muştur. Böylece 1967 yılmm ilk sekiz ayında ancak 4489 kişi dış ülkelere gönderilebildiği halde, 1968 yılının aynı (döneminde 19841 kişi gönde
rilmiştir. 

1968 yılının'ilk altı ayımda sigortaya tâbi iş yerleri ve işçi sayılarımda da Önemli artışlar olmuş 1967 yılı Haziran ayında tescilli işyeri sayısı 
147 bin civarında iken 1968 yılının aynı ayında 40 bin fazlasiyle 187 bine ulaşmış aynı şekilde sigortalı işçi sayısı da 905 binden' 983 bine 
çıkımstır. 
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Yin'e 1968 yılında sigortalı işçi ücretlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. 
Şöyleıki 1967 yılı sonuna göre 1968 yılının ilk beş ayında işçi ücretlerinde meydana gelen artışlar yüzde 2,3 olmuştur. Aynı dönemde toptan 

eşya fiyatlarında binde 9 luk bir düşme meydana geldiğimden işçi gelirlerinde yüzde 3,2 lik bir artış olmuştur. 
1968 yılının ilk beş ayında elde edilebilen bu gelişme işçilerin hayat standartlarında önemli artışların belirtisi olarak kabul edilebilir. 

F) Üretimler : 

İlk 9 aylık dönem neticelerine ve 1968 yılı için yapılan bu son tahminlere göre bu yılda da tarımsal üretim yüzde 1,4 civarında bir artış kay
dedecektir. 

Entansif tarıma geçiş için bu yolda önemli cabalar harcanmış, sulama şebekelerine yenileri ilâve edilmiş, kimyevî gübre kullanımı artırılmaya 
çalışılmış ve yeni bâzı tohumların ©kimiyle hektar başına verimi*artırıcı çalışmalara devam edilmiştir. 

G3u durumda 1968 yılında toplam buğday üretimi 8 milyon 390 bin tona ulaşmış .olacaktır. 1950 yılında 6 milyon 790 bin ton -olan hububat üreti
mi 1965 te 12 milyon 836 bin tona yükselmiş ve bunu takibeden yıllarda da artışlar devam etmiş ve 1968 yılı sonunda 13 milyon 527 bin tona var
mış olacaktrr. Böylece fert başına hububat üretimi 422 Kg. ı bulmaktadır. 

Keza yağlı tohumlarda da 1950 de 341 bin ton olan üretim 1965 de 824 bin tona yükselmiş son üç yılda yüzde 26 artışla 1 milyon tona, fert ba
sma üretim ise 33 Eg. a ulaşmıştır. 

Üretim .malları tablosu ektedir. 
Et üretimindeki son üç yıllık artış 52 bin ton olup (1965 - 1968) yüzde 18 mertebesindedir. Diğer maddeler için artış miktarları ve yüzdeleri aşa

ğıdaki gibidir. 

Çimento için 1 309 bin ton yüzde 145 
Petrol için 1 807 bin ton yüzde 296 
Ham demir ve her nevi pik 597 biıl ton yüzde 249 
Pencere camı 7,6 bin ton yüzde 123 
Pamuklu dokuma 177 000' bin m. yüzde 132 
Suni gübre 98 bin ton yüzde 131 
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TABLO 1 : Üretim mallan fcablo'su 

Malm ckısi 
Sıra No. (1) 

1 Hububat 
2 Yağlı tohumlar 
;3 Et 
4 Ham petrol 
5 Şeker 
6 Çimento 
7 Demir ve her nevi pik 
8 Pencere « 
9 Bamuklu dolkumıa 

10 Sunieölbre 
11 Enerji 

Birim 
(2) 

Bin ton 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
B:i,n metne 
Bin ton 

- 1 2 4 -

Yıllar/Üretilen mifetar 

1950 
(3)' 

6 790 
341 

17 

395 
100 

162 000 

Milyon/KWH 783 

Başka bir deyimle üretimde fert basma düşen hisseler 1965 yılmda 

Hububat 
Yağlı tohumlar 
Et 
Petrol 
Çimento 
Demir 
Pencere cam 
Pamuklu dokuma 

409. Kg. 
26,2 Kg. 
16 
49 

103 
22 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

1,2 Kg. 
19 Metre 

1960 
(4) 

13 313 
552 

375 
644 

2 048 
246 

527 000 
65 

2 815 

1965 
(5) 

12 836 
824 
505 

1 5 3 4 
522 

3 244 
681 

Of? O 
O0,0 

598 772 
376 

4 942 

1966 
(6) 

14 464 
908 
527 

2 041 
645 

3 864 
822 

38,1 
640 000 

380 
5 535 

1967 
(7) 

14 108 
1 001 
542 

2 728 
728 

4 249 
997 
40,6 

732 000 
410 

61 67 

1968 Hedef 
(8) (9) 

15 115 
1 083 
566 

3 200 
600 

'5 350 
1 000 
62,3 

790 000 
538 

7 065 

iken bunlar 1968 y lh sonunda oran (ile hububatta 447 Kg., yağh tohumda 32 Kg., Et de 17 Kg., Petrolde 95 Kg., Çimento da 158 Kg., Demirde 30 
Kg., Pencere cammda 1,8 Kg., Pamuklu dokumada 23 Mt. ye yükselmiş « b ü k t e . 

Bu dönemde talep, genellikle arz dle k a r o n u n * ve herhangi- bir ciddî madde yokluğu veya «knrtoı ravnfcateobnunıstır. 
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Başlıca sınai maddeler üretimlerinde son yıllarda devam eden olumlu gelişmeler 1968 yılının ilk 9 ayında da devam etmiştir. Maden kö
mürü, sigara ve suni 'gübre üretimlerinde ilk dokuz ayda çok cüzi düşmelerin "* olmasına karşılık yerli hampetrol üretimi bir evvelki yılın alk 
dokuz ayma oranla yüzde 13 artışla 1 milyon 440 bin tona, petrol ürünleri yüzde 18 artışla 2 milyon 933 bin tona, yüksek fırın ürünleri 
475 bin tona çelik ingot üretimi ^520 bin tona, çimento yüzde 6 artışla 2 milyon 87 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. 

Elektrik enerjisi üretimi de 1967 yılma göre yüzde 12 artarak ilk sekiz ayın sonunda 4 milyar 381 milyon !kwh'a ulaşmış bulunmaktadır. 
Diğer bir -deyişle yufearda izah edilen eğilimin devamı halinde yıl sonunda fert başına üre timler aşağıda verilen seviyelere ulaşabilir.. 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kwh. 

Yine bu dönemde üretimlerdeki gelişmeyi olumsuz yönde etkiliyecek gelişmeler tesbit edilmemiş bilâkis satışlarda belirli artışlar meydana 
gelmiş, normal üretim artışlarının gerektirdiği stok yükselmelerinin dışında anormal gelişmeler görülmemiştir: Hattâ bâzı branşlarda «tok azal-
malan da müşahede edilmiştir. 

I I - DPT NIN 1968 YILI FAALİYETLERİ : 

A) 1969 yılı programının hazırlanması : 

1969 yılı program çalışmaları aşağıdaki sırayı takibetmiştir. 
1. 1968 yılı program uygulamasının değerlendirilmesi : 
1969 yılı programının genel hedef ve dengeleri tesbit edilirken, 1968 yılı programının uygulama sonuçları imkânları nisbetinde değerlen

dirilmiş ve elde edilen bu veriler,, 1969 yılı hedef ve dengelerimin tesbitinde esas alınmıştır. 
2. 1967 - 1968 eğilim anketleri : 
1969 yılı programında yer alan sektörel hedeflerin tesbitinde çeşitli sektörlerde yapılan eğitim anketlerinden genliş ölçüde yararlanılmıştır 

İmalât sanayiin başlıca sektörlerinde ve ulaştırma sektöründe yapılan anket sonuçları örnek alınarak sektörlerin üretim, satış, stok, hammadde 
ihtiyaçları, mamul ve yarı ımamullerin fiyat durumları ortaya çıkarılmış, hedefler bu sonuçlara göre ayarlanmıştır. 

1969 yatırımlarının özel ve Mmu sektörü arasındaki dağdım^ özel yatırımların 1967 ve 1968 yılında gösterdiği eğilim, imalât sanayii anket 
sonuçları göz önünde tutularak tesbit edilmiştir. 

3. 1969 yılı ekonomik hedef, denge ve poli tıpalarının tesbiti : 
1968 program uygulamasının ilk 6 - 7 aylık sonuçları, imalât :sanayii anket neticeleri, konjonktürel durum ve plân hedefleri dikkate alın-

narak 1969 yılı programının ana dengeleri ve politikaları tesbit edilmiştir. 

Hampetrol 95 
Petrol ürünleri 180 
Yüksek fırın ürünleri 37 
Çelik İngot 38 
Çimento 158 
Elektrik 204 
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4. 1969 yılı sektörel hedefi:, denge ve tedbirlerin tesbiti : 
Sektörel üretim hedeflerinin tâyininde sektör,tüketim, ve yatırım malları nihai talepleri ve genel dengeler, sektörlerarası genel talep artış

ları dikkate alınmış, bâzı sektörler arasında yapılan kısmî dengeleme çalışmalarından yararlanılmıştır. Sektörlerin arz ve talep dengelerinin sağ
lanmasında fizikî miktardan hareket edilmiştir. 

5. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, 1969 yatırım programının hazırlanması : 
Yatırım programına girebilecek projelerin secamimde bâzı ilkeler esas alınmıştır. Yüksek oranlarda katma değer artışı ve net döviz geliri sağ-

hyan projelere öncelik verilmiştir. Enerji,, su ve ulaştırma yatır ımkrmm, öncelik verilen bu projeleri tamamlayıcı nitelikte 'olmasına dikkat 
edilmiştir. Yeni projelenin özel tüketim eğilimini teşvik edici yönde olmaması ve montaj sanayii projelerinin aramal tüketimine yönelen projeler ara
sından seçilmeleri esas alınmıştır. 

B) Dış ticaretle ilgili olarak yapılan çalışmalar : 
İthal sisteminin 'gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar çıkan kotaların uygulanması, bu uygulamada görülen 

aksaklıklar ve bu aksaklıkların giderilme çarelerini kapsıyan bir çalışma yapılmıştır. 
Ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili olarak : 
- AET düzeninde teşkilâtlanma 
- Türkiye'de liberasyon oranlan 
- Tarım -sektörüyle ilgili özel problemler 
- Geçiş dönemi için alternatif protokol modelleri 
- Türk sınai üretiminde malların gümrük giriş tarife pozisyonuna göre sınıflandırılması 
Konularında çalışmalar yapılmış, bunlardan ilk ikisi tamamlanmış olup, diğerleri hailen devam etmektedir. 

C) Sanayileşme üe ilgili çalışmalar : 
İmalât sanayiinde i l l iye t le r in bünyesi üzerinde şu çalışmalar yapılmıştır. 
İmalât sanayiinde maliyetlerin bünyesi üzerinde pilot araştırmaları ve uzun vadeli sanayileşme çalışmaları devam, etmektedir. İmalât sanayii 

kapsamına giren muayyen mallar için maliyet unsurları tesbit edilmiştir. Bâzı mallar için firma seviyesinde maliyetlerin yapısı yönünden dış ül
kelerle karşılaştırmalar yapılmıştır. 

D) özel projelerle ilgili çalışmalar : 
İhracatı artırmak amf iy le özel proje çalışmaları, fizibilite etütleri yapılmış, dış ülkeler pazar araştırmalarının ön çalışmalarına başlanmıştır. 
Teşvik ve Uygulama Dairesinin de yardımiyle yaş meyva - sebze ihracatını geliştirme projesi hazırlanmış, hayvancılığın gelişmesini etkiliyecek 

bütün faaliyet dallarını kapsıyan 4 projenin hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
Ayrıca, gıda sanayii, ormancılık . orman ürünleri, madencilik, metalürji ve turizmi geliştirme ile ilgili bâzı projeler geliştirilmiştir. 
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E) Turizm konusundaki faaliyetler : 
1. Turizm gelişme projeleri : 
Turistik gelişmede öncelik verilen bölgelere ait iki proje hazırlanmıştır. Bunlar : 
a) Dilek Yarımadası T. gelişme projesi ile, 
b) Side gelişme projesidir. 
2. Etütler : 
Küçük Menderes havzasının, turizm yönünden etüdü tamamlanmıştır. 

F) Sosyal konular ile ügffi faaliyetler : 
Sosyal plânlama sorunlarının tümünü kapsıyan ve sosyal plânlamanın tüm plânlama içindeki yerini gösteren bir çalışma yapılarak yayın saf

hasına gelmiştir. 
İstihdam, insangücü ve çalışma sorunları konusundaki çalışmalar kısa ve Üçüncü Beş Yıllık flâna esas teşkil edecek uzun vadeli çalışmalar 

halinde yürütülmektedir. 
Bu konuda, 931 sayılı yeni iş Kanunu çerçevesinde Asgari Ücret Yönetmeliği çıkartılmış ve bir Merkezî Tesbit Komisyonu kurulmuştur. Komis

yon çalışmalarında bu yıl Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan asgari ücretler araştırmasından faydalanmaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca, sendika, toplu sözleşme, grev, lokavt kanunlarının uygulama alanındaki gelişmeleri ve özellikle toplu sözleşme

lerin etkileri konusunda İstanbul Üniversitesine yaptırılan araştırmanın 1 nci kısmı "tamamlanmıştır. 
İstihdam ve işsizlik araştırması, işsizlik sigoıtası araştırması ve asgari ücret seviyelerindeki ailelerin tüketim kalıplarının tesbiti çalışması de

vam etmektedir. 
Teşkilât ilgilileri Asgari Ücret Tesbit Komisyonu ve işçi ve işveren ilişkilerinin prodüktiviteye etkisi konulu toplantılara devamlı olarak katıl

maktadır. Bu arada Türkiş 7 nci Genel Kurul toplantısı Sosyal Sigortalar Kurumu 1967 - 1968 yılı Genel Kurul toplantıları izlenmiştir. 
İstihdam konusunda «Yünlü dokuma sanayiinde kullamlmıyan kapasite araştırması» tamamlanmıştır. 
Emek gelirleri dağılımı araştırması bitmiştir. Bu çalışmada Devlet Demiryolları, Askerî Fabrikalar Yardımlaşma sandıkları ve Sosyal Sigorta

lar Kurumu kapsamı içinde olan işçilerin ücretlerinin dağılımı ve banka ve özel sektörde çalışan ücretlilerin ücret dağılımı hesaplanmıştır. 
Küçük sanayi ve el sanatları araştırması bitmiş bulunmaktadır. 
Yürütülmekte olan sevk ve idareciler araştırmam sonuçlanmak üzere olup, teknik insangücü envanter çalışması ve teknik insangücü seyyali-

yeti araştırması devam etmektedir. 

Eğitim konusunda, yüksek öğretimin insangücü ihtiyaçları ve sosyal talep bakımından ihtiyaçlara cevap verememesi ve yüksek öğretimdeki" 
düşük fizikî ve moral şartların sebebolduğu bunalımla ilgili olarak yüksek öğretimin anaöonınlannı ayrıntılı olarak ele alan ve çözüm yolları 
getiren bir araştırma sonuçlanmış ve bulgularından 1969 yılı programında faydalamlmıştır. 

Öte yandan, özel yüksek okulların gerek öğretim kaliteleri ile ilgili tereddütler, gerekse öğrenci sayılarının çok hızlı gelişerek, plânın eğitim, 
insangücü ve istihdam politikalarını geniş ölçüde etkilemesi sorunu ile ilgili olarak «Özel yüksek okullar a r a ş m a s ı » yapılmıştır. Araştırma, özel 
yüksek okulların öğrenci sayıları, öğretim alanları, eğitim standartları ve denetimleri gibi konuları kapsamakta ve çözüm yolları getirmektedir. 
Araştırmanın bulgularından 1969 yılı programında faydalamlmıştır. 
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1968 yılı içinde lise seviyeli meslekî ve teknik okul mezunlarının kendi ihtisas alanlarında yüksek öğretime devam etmelerini sağlamak üzere 
çeşitli çözüm yolları ge t i r i lmi ş t i r . 

Eski eserlerin yurt dışına kaçırılma nedenlerini incelemek ve alınması gereken tedbirleri tesbit etmek amaciyle «Eski eserlerin yurt dışına ka
çırılma sorunu» adı altında bir araştırma yapılmış ve bulgularından 1969 yılı programında faydalanılmaştır. 

1969 yık yatırım programları teklif ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere sosyal plânlama sektörleri için yeni tip ön - proje formu gelişti
rilmiş ve kullanılmıştır. 

Orta dereceli okullarda fen öğretimini geliştirmek amaciyle Millî Eğitim Bakanlığının T.B.T.A.K. ile birlikte yürüteceği 3 yıllık bir projenin 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca desteklenmesine ve finansmanına karar verilmiştir. 

Eğitim plânlaması ilgilileri Ankara'da toplanan «Meslekî ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu toplantısına, teknisyenlerin görev, yetki 
ve sorumluluklarını tesbit etmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen toplantıya, özel yüksek okulların denetimi konusunda yine Millî 
Eğitim Bakanlığınca düzenlenen toplantılara katılmalar, Haziran ayında yüksek öğretim sorunları konusundaki B.M.M. de açılan genel görüş
meyi ve Eğitim Fakültesinde düzenlenen ve üniversite sorunlarını çeşitli yönlerden inceliyen sempozyumu izlemişlerdir. 

Sağlık konusunda çeşitli kamu kuruluşlarının yatak kapasitelerindeıf tam yararlanma imkânlarını araştırmak üzere yapılan araştırma ile ilgi
li anketler değerlendirilmiştir. 

II nci Beş Yılhk Plânla getirilen sağlık sigortası kurulması fikri gelişmiş ve SSYB bu yöndeki çalışmalarını ilerletmiştir. 
Gıda kontrolü ve hava kirlenmesi konusunda ça l ı şmal ı yapılmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen «Sosyal Refahla görevli Bakanlar Konferansı» na sunulacak Türk bildirisi hazırlanmış, sosyal refar 

hizmetleri konusunda yukarı seviyeli bir ingiliz uzmanla birlikte, Türkiye'nin bu konudaki durumu gözden geçirilmiş, gelişmeler ve .orunlar tes
bit .edilmiştir. Bu konuda «Sosyal Refah Hizmetlerinin Değerlendirilmesi» isimli araştırma, sonuçlandırılarak, yayınlanmıştır. 

Bölgesel ıgelişme ve şehirleşme konusunda, kamu yatırımlarının ve özel sektörü teşvik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı noktalar .olarak tanımla
nan bölge gelişme merkezlerinin tesbiti için İmar ve îskân Bakanlığınca yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu safhada mevcut ve gelişmekte 
olan metropoliten alanlara ek olarak ortaya çıkabilecek müstakbel alanlar ortaya çıkmıştır. 

Öte yandan, İstanbul ve İzmir nâzım plânları yapım ve hazırlık çalışmalarına aktif olarak ka t ı lmakt ı r . 
Türk köyünde değişme eğilimlerini ele alası geniş araştırmanın büyük kısmı bitirilmiştir. 
«İller itibariyle Sosyo-Ekonomik gelişmişlik Endeksi» çalışmasının ilk safhası tamamlarını ıştır. 
«Türkiyede Kooperatifçilik Sorunları Araştırması» tamamlanmış, bulgularından 1969 yılı programında kısmen yararlanılmıştır. 
Orman köylerinin sorunları konusunda eldeki bilgilerin derlenmesi çalışması bitiriİmiştir varılan sonuçlar 1969 y,h programında değerlendi

rilmiştir. 
Keban İskân Problemi hakkında bir araştırma rapora hazırlanmış, 1969 yılı programında bu konudaki gelişmelerden fayda!anılmıştır. 
İlgililer, Birleşmiş Milletlerin Madrit'te düzenlediği «Köy Toplum Kalkınması Avrupa Semineri» n, T. M. M. O. B. Mimarlar Odası tarafından 

düzenlenen «Birinci Fizikî Plân Semineri» ne, I. T. Ü. Şehircilik Enstitüsü Danışma Kurup Toplautularına. katılmış ve birer tebliğ vermişlerdir. 
. İmar ve İskân Bakanlığı ile Emlâk ve Kredi Bankası, Plân hedeflerine uygun olarak, yoksul ve dar geüslilerc hitabetmek üzere, yeniden dört 
ayrı konut yapım ve finansman sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistemler idinde gecekondu önleme bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine arsa've proje ve
ya arsa, proje ve inşa kredisi verilmeşine Is lanmış t ı r . 
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Konut sektöründeki talebin 'gelişmesi konuşmada 'bir araştırma bitirilmiş, sektörün tüm sorunlarını kapsıyan bir rapor dokumam hazırlanmıştır. 
Geniş kapsamlı «Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri» araştırması ve köylerle ilgili sosyo ekonomik modellerin geliştirilmesi çalışmaları de

vam etmektedir. 

G) ÇeşitH konularda yapüan ve yapılmakta olan çalışmalar : 
1. Yapılanlar : 
Mahallî idare yatırımlarının daha verimli hale getirilmesi esaslarının tesbiti, 
Yatırım pnojelerinin elektrona maksnalarla izlenmesi araştırması ve -bunun uygulamaya sokulması, 
11 koordinasyon kurullarının daha verimli 'bir şekilde çalışmasını sağlıyacak araştırma, 
1968 Yılı İcra Plânının 9 aylık uygulama döneminde tedbir takip fişlerinin değerlendirilmesi, 
Plân ve Programı geniş, halk kütlelerine tanıtmak amacı ile D. P. T. Basın Bülteni adı altında muntazam 'bir yayma geçilmesi, 
1968 Programı 9 aylık dönem uygulama raporunun hazırlanması, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri için hazırlanan tek düzen muhasebe sisteminin Kütahya Azot Tesislerinde pilot uygulamasına geçilmesi, 
gerçekleştirilmiştir. 
2. Yapılmakta olanlar : 
Bakanlar ve kuruluşlar plânlama ve koordinasyon birimleri tesbit edilmiş olup 'bunların yetki ve sorumluluklarını gösterir yeknesak yönetme

lik çalışmaları devam etmektedir. 
Kamu sektöründeki makina parikı ile yatırımlar arasındaki ilişkiler, makina parlarının ayni işletme esaslarına sokulması ve kamu kuruluş

ları atelve işletmelerinin birleştirilmesi tasarruf tedbirlerinin alınması hususlarındaki araştırmaya devam edilmektedir. 
BölgJ kuruluşlarının hizmetin verimliliğini artırıcı personel, makina ve teçhizat tasarrufları araştırmaları yapılmaktadır. 
Teşkilâta intikal eden 72 kanun teklifinden 54 ünün incelenmesi bitmiş ve incelenen tasarılar haikkmda Devlet Plânlama Teşkilâtının mü

talâası bildirilmiştir. 18 kanun teklifi, 5 tüzük ve 13 yönetmeliğin incelenmesine devam edilmektedir. 
3. Plân ve programı halka ve kuruluşlara tanıtma yönünden; film, fotoğraf, televizyon, radyo ile yapılacak tanıtma programlan tamamlan, 

mak üzeredir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde plânın öngördüğü idareyi ve idari metotları düzenlemek gayesiyle çalışma yapacak bir grup teşekkül 

ettirilmiş olup, bu grup şimdilik İktisadi Devlet Teşelkküllerinin Yeniden Düzenleme Grupunun tamamlıyamadığı çalışmalar! sonuçlandıracaktır. 

H) Özel araştırma projeleri : 
İlk defa olarak 1968 yılı Bütçesi ile Devlet Plânlama Teşkilâtına araştırmalar yaptırılmak üzere 38 milyon Tl. lık bir ödenek verilmiştir. 
Bu ödenende, memleket ekonomisini ileriye götürücü ve sosyal yapıyı ıslah edici projelerle ilgili önaraştıraıaların yaptırılması ve çıkacak 

fizibilite raporlarına ,göre gerekli yatırımların düzenlenmesi esas alınmıştır. 
Bu prensibin ışığı altında DPT ce cem'an 30 araştırma projesinin fizibilite seviyesinde ihalesi yapılmıştır. 
İhaleye bağlanan bu hizmetlerin ihale bedelleri toplamı 25 088 448 Tl. sidir. 
Bu projelerin sektörler itibariyle dağılımı şöyledir: 
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Madencilik : 
Memleketimizin zengin maden yataklarının tesbiti, bunların istihracı, madenlerle ilgili -zenginieştirme ve izabe tesislerinin kurulması, dış pa

zarların temini ve ihracatın artırılması hedeflerini -güden madencilik araştırmalar! 1968 yılında aşağKİalki bes madde özerine teksif edilmiştir. 
1. Kayseri Zamantı bölgesi çinko - kurşun araştırması, * 
2. Türkiye'de Aspest yataklarının araştırılması, ' 
?, Türkiye'de ıCiva yataklarının araştırılması, 
4. Türkiye'de Mermer yataklarının araştırılması, 
5. Türk Boran araştırması. 
Bunlardan çinlko ve' kurşun araştırına projesi özel sektörle kamunun işbirliği ile bitirilmiş ve bu bölgede 4,5 milyon tonluk yüzde 25 tenürlü 

•zengin çinko - kurşun madenleri tesbit edilmiştir. 
3969'yıh sonlarında kati işletme projeleri hazırlanacak «lan bu sahadan 1970 yılında gerekli izabe tesisleri de imsa edilecek böylece yılda 

10 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacaktır.. 
Aspest, Mermer, Civa ve Bor sahalarındaki arashnmalar ba.slatılmis henüz sonuçlanmamıştır. Bu çahşnıalarm yavesini bir taraftan ithal ikame

si diğer yönden de duş ülkelere ihraç teşkil etme ktedir. 

Endüstri : 
Endüstri sahasında ele alınan projeler bir taraftan memleketimizde yeni yeni kurulmaya başlıvan büyük endüstri dallarının ekonomik çalışma

larım sağlamak, diğer taraftan da ihraç imkânlnrmı artırmak ve halen ihraç mallarımız arasında'üuhmmıyan ibâzı mamullorimizi dihraeotmck mak
sadına matuf bulunmaktadır. 

Bu gayelerle ele alman projeler şunlardır : 
1. Otomotiv endüstrisi için döküm, dövme ve pres tesisleri araştırması, 
2. Gelişen ekonomi ihtiyacı olan demir xe çelik temini fizibilite çalışması, 
0. Gıda endüstrisi kurulması ve bu endüstri dalına yatırım imkânlarının araştırılması, 
4. Türkiye'de konservecilik sanayiin kurulma ye,- ve esaslarının tesbiti araştırması, 
15. Taş meyva ve sebze ihracı araştırması, 

Bu çalışmaların sonuçlandırılması ile bir taraftan kurulacak endüstrilerin kapasiteleri, yatırımın, miktarlar, ve yerleri, diğer taraftan ise bunla
rın .ürettikleri malların hangi pazarlara ne gibi şartlarla ihracedilebilecekleri meydana çıkmış -olacaktır. 

Endüstri sahasında ele alman diğer bir grup iş ise halen ithal yolu ile sağlanan bir takım anahammaddelerin, memleketimizde imalinin müm
kün -olup -olmadığının tesbiti ile, bâzı teknolojilerin uygulanması ve bilhassa «eri kalmış bölgelerimizde vatandaş tasarruflarının endüstri alanı
na yönelmesini teşvik amacını gütmektedir. 

Bu cümleden -olarak; 
1. Tabiî ıgazdan kimyevi maddeler imali araştırması, 
2. Fındık kabuğundan faydalanılmak suretiyle rafinajda kullanılan Furfuralun memleketimizde imal edilip edîlemiyecegi konusundaki araş

tırma. 

http://ba.slat�lmis
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3. Keban çevresinde gelişmesi muhtemel endüstri dallarının tesbiti ile bunlara halkın ne şekilde iştirakinin mümkün ve favdalı olacakına dair 
araştırmalar zikredilebilir. 

Enfrastrüktür (Alt yapı) : 
Enfrastrüktür sahasında bilhassa ulaşın., enerji ve sulama sahalarına ait araştırma ve fizibilite projelerine yer verilmiştir. 
1. Hükümetimizle komşumuz Irak arasında vâki an lama gereğince Irak'tan Türkiye'ye tabiî gaz nakli, bunun Türk endüstrisinde enerji «ola

rak kullandnm imkânları, gerekli boru hattı projelerinin ve diğer işletme tesislerine ait projelerin hazırlanması isi Irak'la müştereken ihale edilmiş 
olup, firmaca verilen ilk rapora göre bu işin mümkün olduğu anla tmış t ı r . 

2. Diğer büyük bir proje ise Süvevs kanalının kapab olması ııedeın ile Ümit burnuna kayan Uzak - Doğu nakliyesinin İskenderun ile Basra 
arasında inşa edilecek özel Mr demiryolu ile buraya çelkmek gayesine matuf olan bir projedir. 

Bu proje ile ilgili olarak alman ilk rapor ha Mm insansmm mümkün ve ekonomik olduğunu göstermiştir. 
3. Üçüncü proje memleketimizin yeraltı su konaklar ının inkişafı, işletilmesi, donatım ve tarıma elverişli hale .getirilmesi için gerekli ıcalışma 

esasları ile teşkilâtlanmayı hedef alan bir proje o h w bunun tahakkuku halinde tahminen 7 500 aded 734 500 m. kuyu açılacak ve yeniden 266 000 
hektar ara^i sulanacaktır. " . * 

Bundan dolayı gelir artışı yılda hektar başına CO-Tl. sidir. 
Turizm: 
Memleketimizde kütle turizmini teşvik bu s ü a l l e turiznukn beklediğimiz gelirlmi istihsal için saha tesbiti, sahaların kullanılması, bu sahada 

meydana getirilecek alt yapı lıiznıetletivle di~o, tesislerin miktar ve vüsatini tâyin ve fesbit amacına yönelen araştırmalara da yine ilk 
defa, olarak 1968 yılında başlanmıştır. Bu^ cümleden olarak -Küçük Menderes havzası topyclkfın etüdettirilmiş ve fizibilite raporu alınmıştır. Bu 
rapora göre 1969 yılından itibaren uygulanmaya geçilecektir. 

Bölgesel iş birliği çerçevesindeki araştırmalar : 
İran, Palastan ve Türkivc arasındaki bölgesel MüHiği çerçevesi içinde aşağıdaki üc araştırma ve fizibilite çalışmalarına başlatılmıştır. 
1. Bölge çevresinde Demir madenlerinin tes'ntivlo kullanılma imkânlarının t ây in i / 
2. Otomativ endüstrisi için gerekli enstrümanlarm yapılması, 
3. Basınçlı kablar ve kazanların imal ve satış araştırması, 
4. Yüksek gerilim izolatörlerinin yapım araştırması. 
Sosyal araştırmalar : 
Memleketimizin sosyal yapısının ıslahı ve gelişen ekonominin ihtiyaç, olan insangücü açıkları ile, gerekli çalışma şartlarını tesbit ve tâ

yin yönünden birçok araştırmalar yapılmış olup başlıcaları aşağıdadır : 
1. Trükiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi; 
2. Anonim şirketlerin durumları ile bunların geliştirilmesi; 
3. Üniversiteler araştırması. 
i) 1968 yılı programında yer alan 16 proje ile ilgili çalışmalar (özel koordinasyon projeleri çalışmaları) 
Memleket ekonomisi ve sosyal yapısının geliştirilmesi bakımından önemli görülen ve Devlet Plânlama Teşkilâtı koordinatörlüğünde ge

liştirilip, uygulama alanına konulacak olan aşağıdaki projeler üzerindeki çalışmalar şu safhadadır : 

http://ka.ynaklari.nm
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1. Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii projesi : 
Bu proje ile ilgili olarak Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Üretme Çiftlikleri, Zirai Donatım Kurumu, 

Şeker Şirketi, T. C. Ziraat Bankası, Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karayolları ve'Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğü 
arasında tam bir koordinasyon sağlanarak 1968 yılında gerek normal ve gerekse yüksek verimli tohumlukların temin, tevzi, ekim, hasat 
safhalarından başarılı bir uygulama ve iyi sonuçlar elde edilmiş, ayrıca bu hizmetin gereği olan suni gübre, alet ve makinalarmda bil
iş programı çerçevesinde, yurt sathına yaygın olarak vaktinde ve yeterli miktarda sağlanması temin edilmiştir. 

2. Hayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından Türkiye'de hayvancılık bakımından potansiyel arz eden bölgelerde yaptırılan araştırma sonuçlan

mıştır. Bu araştırma ile Türikye'de mevcut hayvan cinsleri miktar, ve dağılım, itibariyle tesbit edilmiş ve nerelerde ne gibi hayvancılık 
çalışmaları ile bunların ne şekilde organize edileceği gösterilmiştir. 

3. Orman amenajmanı ve orman ürünlerinin ihracı : 
Orman amenajmanı konusunda H a r l a Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Tapu - Kadastro Genel Müdürlüğü, ile Dünya Gıda Yardım Teşkilâ

tı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı arasındaki bir koordinasyon sağlanarak Orman Amenajmanı içlin gerekli fotoğrafların vaktinde temini ile bunların 
süratle kıymetlendirmeleri sağlanmış ayrıca orman sanayiinin kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. 

4. Madencilik : 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğünün teksifi bir şekilde bölgesel çalışmalar yapması ve bilhassa demir ve bakır arama

larına girmesi 1968 de sağlanmıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının rehberliği ve koordinasyonu ile meydana getirilen Kayseri Zamantı Bölgesi Çinko, Kurşun Madenleri İşletme

leri T. A. O. sahasında Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 'yaptırılan etüt, araştırma ve sondaj neticesinde bu bölgede takriben 3 
milyon tonluk yüzde 20 - 25 tenörlü çinko - kurşun madenlerinin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından koordine edilen ve tamamen özel sektör tarafından meydana getiricin diğer iki şirketin ise CİVA 
ve ASBEST aramaları ve işletmesi konusunda faaliyete geçmeleri temin edilmiştir. 

5. Kömür üretimi: 
1968 yılında yapılan çalışmalarda : 
Linyitten biriket yapma projesi gerçekleştirilmiş, toz kömürlerin kıymetlendirilmesi için bunların biriket haline getirilecek çalışmalara 

başlanmış, büyük şehirlerin hava kirlenmesini önlemek üzere dumansız yakıt yapılması çalışmalarına devam edilmiştir. 

6. Petrol ve petrol ürünleri: 
Memleketimizin petrol imkânlarını tesbit ve verimli aramalar yapılmasını sağlayıcı 1968 - 1972 dönemini kapsıyan bir çalışma plânı ya

pılmıştır. 
- Halen üretime açık sahalarda daha fazla verim istihsali için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 
- Petrol üretim istihsalini artırmak gayesiyle tpraş Rafinerisinin 5,5 milyon ton/yıl Batman Rafinerisinin 1 milyon ton/yıl kapasiteye 

çıkmasım sağlıyacak çalışmalara başlanmış ayrıca İzmir'de 3 milyon ton/yıl kapasiteli bir rafineri inşaatına hız verilmiştir. 
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- T ü r k i y e ' n i n gelecek 10 yıldaki rafinaj kapasitesinin ne olması gerektiği tesbit edilerek 55 nci bir rafinerinin kurulmas! önçalışma-
ları bitirilmiştir. 

- İthal edilen ham petrolün en ucuz şartlarla getirilmesini sağlıyacak bir nakliye plânı hazırlanarak gerekli gemilerin sağlanması 
için teşebbüse geçilmiştir. 

7. Makina imalât endüstrisi: 
Türkiye'de; 
a) Otomotiv endüstrisi 
b) Zirai alet ve araçlar endüstrisi 
e) Motor sanayii 
d) Yatırım anamalları ve ara malları, (türbin, vantilatör, kompresör, pompo) 
e) Dayanıklı tüketim malları (buzdolap, çamaşır makinası v.s.) 
Kollarındaki endüstri kuruluşları tetkik edilerek bunların anameseleleri araştırılmıştır. 
Buanameseleler: 
a) Gelişmiş teknoloji 
b) Kalifiye işgücü 
c) Tekniğin ekonomik bir seviyede olması 
d) Yüksek finansman ihtiyacı 

olmak üzere 4 bölümde tesbit edilmiş olup, bunların çözümü için gerekli teklifler bu araştırma ile getirilmiştir. 

8. Gıda endüstrisi projesi: 
Şarap, üzüm suyu, elma işleme ve süt sanayii 
Kurulması ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Meyva ve yaş sebze ihracat fizibilite çalışmaları işi de ayrı bir fizibilite çalış

ması olarak ele alınmıştır. 

9. Suni ırübre projesi: 
Mevcut veya müstakbel gübre tesislerinin hammadde veren sanayi kolları ile ilişkilerinin miktar, fiyat ve diğer yönlerden tesbit ve tâ

yini ile dünya fiyatlarına yakın bir fiyatla gübre imal etmek imkânları araştırılmıştır. 
1968 yılı gübre tüketimi tesbit edilerek yerli üretim düşüldükten sonra kalan miktar ithal edilerek vaktinde çiftçiye intikal ettirilmiş 

bunun için kredi ve dağıtım yönünden gerekli koordinasyon hizmetleri yapılmıştır. 

10. Kadastro hizmetleri projesi: 
Kadastro hizmetlerini 20 yılda bitmesini sağlıyacak teknik, idari, hukukî ve malî konularda araştırmalara başlanmıştır. 
11. Turizm projesi: 
İkinci Beş Yıllık Plân ilke ve hedeflerine uygun bir turizm organizasyonu ve endüstrisini meydana getirmek için gerekli araştırmalara 

başlanmıştır. 
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12. TCDDninreorganizasyonu: 
Devlet Demiryollarının modern işletmecilik esaslarına uygun bir çalışma düzenine kavuşturulmasını öngören iki araştırmaya başlatılmıştır. 

.13. Denizcilik Bankası ve Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat T.'A. O. nun reorganizasyonu : 
Bu iki müessesenin modern bir işletme haline gelmesini sağlayıcı çalışmalara devam edilmiştir. 
14. ihracatı geliştirme projesi: ' * 
İhracatımızı klâsik ihraç mallarımız yanında yeni maddelerle takviye etmeyi öngören çalışmalar kademeli olarak devam etmiştir. 

15. - Müşavir mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi projesi : 
Bu ç a l ı m l a r l a ilgili olarak; bir yönetmelik hazırlanmıştır. 
16. - Banka sistemi reorganizasyonu : 

Bir teknik çalışma grupu kurularak R İ > ( , T l„şlatılrms. . ilgili mevzuatı gözden geçirilm^i çabsnıalarma başlanılmıştır. 
J ) 933 sayılı.'Kanunla ilgili uygulamalar: 

1. Teşvik ve Uygulama Dairesinin kurulu.u ve görevleri : 
Plânlı döneımo gebres inden sonra, özel sd<Sör kin planın «emredici» değil, «yol gösterici» karaktere oMnusı, vatırımların plân hedef ve stratojk 

sine uygun bir şekildi gereeklesririİm erinde geniş ölçüde firi<a1 teşvik tedbilerinden favda!iandnıa:sını gerektimis;tn-. Teşvik tedbirlerinin b a b a l a n 
vergi muaflık, H f e a vo iadelerii ödeme kolavhİlan, finansman, ^rleşme ve kuruluş rilemlerinin sadeleşstrifmesi ve kolaylaştırılması gibi yollarıdır. 

Çcritli teşvik tedbirlerinin birinci plân dönemi Kanuna kadar olan uygulamalarda/ «dinilen tecrübe ve'gözlemler, bunların ekonomide beklenen vön 
verici 'tesirlerini gö^erelklmeleri irin köklü bir reforma, gidilmesi gergini ortaya, kovnnMur. 

Gerçekten bininci plân dönemi «umma kadar, teşvik tedbirieri değişik kamu idareleri tamfmdan ve değişik yöntemlerle uygulanabilmiştir. Oysa 
çoğu yatırnulann hu teşvik tedbirierinin iki veya, üçünden ve kattâ tümünden ya: narhınması sö* konusudur. Bu gibi hallerde rnütesdibis, gerçekleştire
oeği proje içim faydalanabllecek teşvik tedbirleri doiayıwiyle, değiriik ve çesiıtli mercilere İKisvurmak zeranda kalmaktavdı. Bu durum, nrüfesdbbise mun
zam külfetim- yüklediği ve anman kaybına Kebebolduğu gibi aynı projenin değişik mercilerde farklı değerlendirilmeve mâruz kalması sakınışını da. ta
şımaktaydı ' 

Örneğin, 202 savdı Kanun bükümlerime güre Gelir ve Kuruım.la:r vergilerinde yatırnu İndirimi istisnasından faydalanabilmek irin Maliye Bakanlı
ğına müracaat edilmci gerekmekle beraber Maliye Bakanlığının yatırınım Kalkınma Plânına, uygunluğu ve yatınma ait plân, proje ve finansman İ c a 
bına ve projenin tahalkküku için derpiş olunan müddete ,t.it" hususlar yönünden Devlet Plânlama, Teşkilâtımın>mütalâasının alimdi gerekiyordu. Mütalâ
a m alınmasından aonııa W ' indirim kelgesinin verilmesi Maliye Bakanlığında, Müsteşar Muavinb Gelirler Gemel Müdür Yardımcısı vle bir hesap uz
manından kurulu üç kimlik bir hevot tarafından karara bağlamyordu. İncelemenin ilci ayrı merci! taraf.ndan yapılmas,, karar- »nevmu olan heyetin 
devamlı bir organ mahiyetinde olmaması ve haftanın ancak muavven bir gününde toplanabilmesi, incelemelerin uzaktan diğer bir faktörüdür. 

Benzer durum 474 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılam Gümrük Vergisi taksittendir iİ nüderinde do müşabade olunmuştur. Gümrük Bakanlığı 
bünyesi içinde ilgili Bakanlılk ve teşekkül temsilcileri mî en kurulu Komisyonun çalışmaları da gerek komisyonun teşekkül tarzı, gerekse devamlı bir or
gan'niteliğinde olmaması 'dolayısiyle verimli ve süıatll olamamıştır. 

Aynı nedenler ihracatta vergi iadesi uygulamalarını, yapmakla gch^M İhnaçatta Vergi ladesi Komisyonunun çalışma!arını da olumsuz yönde etkile
miştir. 
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Açriku,m nedenler, teşvik tedbirlerinin ululanmasında -köklü bu- refonna. gidiknesi /«mnMuğumı ortaya fcow,ms ve 11 . 8 . 1967 tarihb.de vairiir-
•lüğe giren Kakımım Plânının uygulanması' a l a n ı m dair 933 savdı K-anım. bu konuda msyoııel bir .'özüm vaki getirmlsrir. Sözü cditon Kanunla, 
19>7 yıhım kadar asi t l i feW,u kkooiori tarafmdan yünkükn teşvik {odririeri bir elde topknnnşhr. Ivimumm 4 ncü n,ari,dosh4e, vatmun indirimi, 
Gümrük Vergisi n,uafivot], tarife .indirin,; ve taksklendirihne-i üe ihracrita vergi iadesi ve diğer teşvik •edbirlerini nvgulaımâk vo İm «maek ^ m 
b e l l e r i müteebkrieıe 'vermekle görevli olmak üzere Baririkaıd^a riudı «Yatu-ımkn v,> i h r a c a (îolişthınrc ve Teşvik Bürosu» kurulmuştur. Bövicee 
bi* taranan çeşitli tv.vik tedbirlerinin u n l a n m a s ı n d a bir koordinasyon sağlanmış ve vat ım, projelerinin çesiMi nıercilcrde farklı d e s t e m i irilme ye 
tabi t u t u l m a olancası bertamf edilmiş' diğer taraftan da ™tınm<M u> ihraca,! çrk r oksitli id.mk re hasamUak ve değişik formaliteleri verine getir
mek külfotinden kurtarılmıstır. 

13 Eyliil 1967 tarihli B-aKkaikmıhk genelgesivle l>u Büronun Devlet Plemkma Te^ilAu Mae,-erhği tarafından vöneKilmesi tenribedıknistlr. I>aha 
*m,a plân ve p m v « k r 11^933 s'avıh Ivanun Gereğince Devlet Plânkam, Teşkilâtınca yürütüfnesi geıeken görevleri ifa, ehmok üzere teşkil cdilon Tcs-
v-k veUygukma Dairesi içinde bir linde okmk ye, abnıriır. 

Teşvik ve uygulama dairesi, yatırımları ve ihracatı geliştirme bürosu başkanlığı ile uygulama şubesi ve yabancı sermaye ve proje değerlen
dirme grup başkanlığından kurulur. 

Yabancı sermaye ve proje değerlendirme grup başkanlığı 933 sayılı Kanunun G ncı maddesiyle kaldırılmış bulunan yaband sermayeyi 
teşvik komitesinin görevini yüklenmiştir. Yabancı sermaye müracaatlarının incelenmesi ve karara bağlanması bundan böyle yabancı sermaye ve 
proje değerlendirme grup başkanlığı*içerisinde yabancı sermaye şubesi tarafından yapılmaktadır. Teşvik ve uygulama dairesine çeşitli teşvik 
tedbirlerinden faydalanmak için yapılan müracaatlarda, projeler yine yabancı sermaye ve proje değerlendirme grup başkanlığına bağlı olan pro
je değerlendirme şubesince * değerlendirilmektedir. 

Uygulama şubesinin görevi ise 933 sayıh Kanun hükümlerine göre tesis edilen geliştirme ve teşvik fonları ile, diğer fonların kullanılması, 
sanayii bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi, sanayii kuruluş formalitelerinin basitleştirilmesi, standart kalite ve kontrolü, kanunun 
öngördüğü diğer konulardaki çalışmaları yapmaktadır. 

2. Teşvik tedbirleriyle ilgili faaliyetler : 
a) ihracatın geliştirilmesi : 
Genel açıklama : * 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, takibediiccek politikaların tâyini bakımından sektörlerin gelişme potansiyelinin araştırılması ve tesbiti 

suretiyle çeşitli alternatifler ortaya koymuş, siyasi otoriteye bunlardan en uygun olanını seçme imkânını hazırlamış ve öngörülen hedeflere 
varmada kullanılacak vasıtaları gösterme yolunu takibetmiştir. 

Hızlı bir ekonomik gelişme ile toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi, hızlı gelişmeyi konjonktür dalgalanmalarına göre devam ettirebile
cek bir ekonomik güce ve yapıya ulaşılması ve ekonomik gelişmenin dış kaynaklara bağlılık derecesinin azaltılması zorunluğu bâzı teşvik ted
birlerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 

http://tarihb.de
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Bu teşvik tedbirlerinin başında ihracatın geliştirilmesiyle ilgili olanlar gelmektedir : 
ihracatta vergi iadesi : 
Mahiyeti : 
Millî sanayiin gelişmesi her şeyden önce sınai mamullere olan talebin gelişmesine bağlıdır. Münhasıran yurt içi talepteki artışın millî sana

yiin gelişmesine yeterli olmadığı ekonomik bir gerçektir. Bu itibarla söz konusu gelişmeyi sağlıyabilmek için millî sınırları aşmak, yabancı 
piyasalarda müşteriler ve pazarlar sağlamak ve bu suretle millî sanayi mamullerinin ihracını gerçekleştirmek zorunludur. 

Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyden önoe bu mamullerin maliyetlerinin dünya fiyatlariyle rekabet edebilir bir seviyeye getirilebilme
si ve bu maksatla ihraç mamulleri maliyetlerinde vergilerin yarattığı ağırlığın giderilmesi gerekmektedir. 

İhracatta vergi iadesi işte bu zorunluluktan doğmuştur. 

İhracatta vergi iadesini öngören ve bu amaeja Bakanlar Kuruluna yetki veren 261 sayılı Kanunun tatobikatmdaki yetersizlikler, öngörülen 
plân hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkân vermediğinden, 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle ihracatta vergi iadesi uygulamasının da diğer 
teşvik tedbirleri meyanmda yatırımları ve ihracatı geliştirme ve teşvik bürosu gibi yetkili ve sorumlu bir organ tarafından tek elden yürü
tülmesi sağlanmıştır. 

933 sayılı Kanundan sonraki geKşmeler : 
6/8993 sayılı Kararname : 
11 Kasım 1967 tarihinde yayınlanan bu kararname İBİK'in yetkilerini büroya devrederken, bir taraftan da bu yetkileri genişletmiş, büronun 

vergi iade mabetlerini, lüzum gördüğü takdirdeteknik heyetler marifetiyle tesbit ettirebilmesi yanında bizzat hesaplıyabilmesi imkânını da 
getirmiştir. 

Eski kararnameler zamanımda vergi iade nisbdtinin bâzı olan, % 5 kârlı maliyet esası terkedilmiş, fiilî ihraç fiyatlarının maliyetlerden dü
şük olması halinde de gerçek vergi vüküne tekabül «ten bir iadenin yapılmasmı sağlıyan fiilî FOB fiyat ve bu bulunmadığı takdirde buna ya
kın bir iade imkânı sağlıyan vergisiz" maliyet bazları getirilmiştir. 

Ayrıca bürova ihracatla ilgili muafiyet ve istisnalar ihdası ve mamul ihracım artırmaya matuf diğer todbirleri .almak için kararnameler fcek-
I f .etme yetkisi" de tanınmıştır. 

b) 6/9535 sayılı Kararname : 
21 . 2 . 1968 tarihinde yayınlanan 6/9535 sayılı Kararname ile, vergi yükünün tesbiti sırasında hesaplanamryan vergi yüklerine karşılık ol

mak üzere, mamulün hususiyetlerini de göz önünde bulundurmak suretiyle % 10 a kadar ilâve yapmak ve mevcut nimetleri bu esas dâhilinde göz
den geçinmek ilmkânı getirilmiştir. 

Bu imlkân, bâzı müesseselerde sınai muhasebenin y e r s i z l i ğ i ıseböbiyle, vergi yükünün gerçek olandan noksan olarak hesaplanması mahzurunu 
gidermekte ve bu tarihten itibaren yapılacak nisbet tekitlerinde gerçeğe daha uygun nisbetlere ulaşılmasmı sağlamaktadır. 

6/9863 sayılı Kararname : 
Büro, yukarda işaret edilen 6/9535 sayılı Kararnamenin getirdiği II sayılı listedeki mabetleri gözden geçirmek ve gerektiği takdirde bunlara 

yeni ilâveler yapmak imkânını süratle değerlendirmiş katî iade nisbetlerini sektörler itibariyle gözden geçirerek mamullerin hususiyetlerini de 
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göz önünde bulundurmak suretiyle plânm sektör tasnifine uygun ve yeni mamullerin iade mabetlerini de kapsıyan II sayılı Mey i , 30 Nisan 1968 
tarihinde yaymlanan 6/9863 sayılı Kararname ile yeniden tanzim etmiştir. Bu suretle İVİK'in ilân ettiği vergi yükleri yeniden gözden geçirilerek, 
artan vergi mabetleri, iç ve dış fiyatlardaki değişiklikler ve, bunların maliyetlere etkisi nazara alınarak 99 mıamulün iade nöbetinde ayarlamalar 
yapılmış, kaf i vergi iade l i f i n e yeniden 39 mamul veya mamuller grupu, gerçeğe daha yakın iade nimetleriyle ilâve edilmiştir. 

6/10609 sayılı Kararname : 
I I Eylül 1968 tarihinde yayınlanan bu Kararname ile 37 mamul veya mamuller grupu için vergi iadesi nabetleri hesaplanarak tesbit edil

miş; cam ve oam mamullerinde vukubulan ihracat dolayısiyle fiilî ihraç fiyatları elde edildiğinden bu mabetler FOB fiyat bazına göre yeniden 
hesaplanarak yükseİtilmiştir. 

Böylelikle FOB p a t l a r ı n ı n takibi sayesinde, ihracatı mümkün kılacak ve gerçek vergi yükünün iadesini sağlıyacak iade nöbetleri elde edil
miştir. 

Gerçeğe uygum olarak tesbit edilen bu .mabetlerin cam ve cam mamulleri ihracında hissedilir bir olumlu etki yaptığı müşahede olunmuştur. 

6/10649 sayılı Kararname : 
16 Eylül 1968 tarihinde yayımlanan bu kararname ile vergi iade sistemine önemli yenilikler getirilmişbir. 
Vergi iade nöbetinin hesaplanmasından, bazlara bir yenisi, maliyet bazı eklenmiş ve bazları durumun gereğine göre kullanmak büronun ih

tiyarına bırakılmıştır. Diğer taraftan fiilî FOB fiyat ta yerine fiilî -ihraç fiyatı baz olarak gösterilmiştir. 
Böylelikle büronun imkânları genişletilmiş, sisteme suples verilmiş ve 261 sayılı Kanunun ruhuna uygun bir vergi iadesi sistemine daha da yak

laşılmış olmaktadır. Zir,a Mezkûr Kamunun vergi iadesiyle, fiskal şarjların, tevsik edilecek ihraç fiyatı içindeki yükünü bertaraf etmeyi öngör-
müştür. 

Diğer taraftan ihracatçı, mal yabancı memleketteki ithalâtçının eline geçeine kadar katlandığı masrafların daha büyük bir kısmındaki vergi 
yükünden kurtarılmış olmaktadır. 

Sözü edilen kararnamenin getirdiği yeniliklerden biri de, geçici iadeler konusundadır. 
Mamul niteliği zayıf olmakla beraber, ihraç potansiyeli olan ve gelişme yeteneği gösteren döviz rantresi sağlayıcı ihraç, konularında da, vergi 

iadesini mümkün kılmak amaciyle, bu malların, bünyelerindeki vergi yükünün cüz'i olması sebebiyle büro % 5 in altında tâyin edilecek bir mV 
bette geçici olarak vergi iadesinden yararlanması imkânı sağlanmıştır. 

Böylelikle % 5 in al tmdaki Ebe t l e rde de olsa vergi iadesinden yararlanan mamullerin imalâtçısı aynı kararnamenin getirdiği diğer bir imkân
dan ihracata müteveccih hazırlık ve imal safhalarında düşük faizli ve vergisiz krediden faydalanma imkânından istifade edebilecektir. 

Global rakamlar : 
261 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1964 yılında vergi iadesinden yararlanan 1(3,6 milyon liralık ihracata mukabil, 12,2 milyon 

liralık iade, 1965 te 303,4 milyonluk ihracat için 29,3 milyon liralık iade, 1966 yılında 219,7 milyonluk ihracat karşılığında 27,5 milvon iade. 1967 
yılında 933 .sayılı Kanunun uygulanmasına başlanana kadar olan ilk 8,5 aylık devresinde 196,5 trilyonluk ihracata mukabil 18,2 milyon liralık iade 
yapılmıştır. 

1967 yılmm son üç buçuk aylık döneminde 52,5 milyonluk ihracata mukabil 6,6 milyon iade, 1968 yılı başından KaS1m ayı sanıma kadar olan 
devrede de, 221,1 milyonluk ihracata mukabil 49,8 milyon liralık vergi iadesi yapılmıştır. 
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Mukayese ve tahliller : 
Bu rakamların tetkiki ilk bakışta vergi iadesi tedbirinin sınai mamul ihracında beklenen gelişmeyi öngörülen seviyede sağlıyaınadığmı göster

mekte ise de, iç talepteki gelişmeler, stok hareketleri, dış fiyatlardaki düşmeler ve gelişmiş memleketlerin az gelişmiş memleketlerin mamulle
rine karşı takibettikleri politikalar gibi etkenler de göz önünde bulundurulursa, bu yoldaki teşvik tedbirlerinin smai mamuller ihracındaki geri
lemeyi yavaşlatmak suretiyle yine de olumlu bir etkide bulunduğu söylenebilir. Ancak şurasını da gözden uzak bulundurmamadır ki 1968 yılında 
genel ihracat rakamları da plânın öngördüğü seviyenin altında gerçekleşme durumundadır. 

Diğer taraftan 261 sayılı Kanunun uygulanmaya başladığı tarihte 933 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki 4 seneye yakın devre
de İVİK 99 vergi iade nisbetini tesbit edip yürürlüğe koyduğu halde 933 sayılı Kanundan sonraki 13 aylık sürede Büro 78 yeni nispet tesbit 
etmiş ve ÎVÎK'in tesbit ettiği 99 nisbetin tümünü gözden geçirerek yeniden hesaplamıştır. 

Sonuç : 
Teşvik ve Uygulama Dairesi içinde yer alan Büronun sistemin gelişmesine olan katkısı, faaliyette bulunduğu kısa sürede İVİK'in daha geniş bir 

zaman içindeki katkısından çok daha büyük ve olundu olmuştur. 
Büronun katkısı, edinilen tecrübelerin ışığı altında sistemin esaslarının ekonominin icaplarına uygun olarak geliştirilmesi ve tatbikatın da, 

buna paralel olarak çabuk, kolay işler ve ihtiyaca cevap verir hale getirilmiş olmasıdır 

b) Yatırımların teşviki : 
aa) Yatırım indirimi : 
Yatırımların kalkınma plânlarında öngörüler, alanlara kanalize edilmesini temin için başvurulan başlıca vergi tedbirlerinden biri yatırım indi

rimidir. 1967 program döneminde çıkarılan 933 sayılı Kanunla, yatırım indiriminin âzami haddi yüzde 80 e yükseltilmiş ve bölgelere ve iktisadi 
faaliyet sektörlerine göre uygulanacak nisbetlerin, bu haddi aşmamak üzere yıllık programlarla belirtilmesi esası konulmuştur. 

202 ve 199 sayılı kanunların yatırım indirimine ilişkin hükümleri ile ticari, smai ve zirai sahada yatırım yapan Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri kalkınma plânına uygun olarak yaptıkları yatırımlar tutarının belirli bir kısmını, gerek yatırım yaptıkları işletmenin, gerek diğer 
ticari veya zirai işletmelerinin kazançlarından düşebilmededirler. 

933 sayılı Kanun ve 6/9138 sayılı 1968 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararla indirim tavanı vüzde 80 e 
çıkarılmış ve memleketin gelişmemiş bölgeleri belirtilerek bu bölgelerde yapılacak kalkınma plânına uygun her nevi yatırımlara bu en yüksek nis
petin uygulanması kabul edilmiştir. Yine aynı kararda, yatırım indiriminin selektif karakterine ağırlık kazandırılarak bâzı iktisadi faaliyet sek
törlerine (Karara ekli 3 sayılı liste) yüzde 50 ile 80 arasında değişen yüksek indirim msbetleri tesbit edilmiştir. 

Yatırım indirimi uygulama sonuçları : 
Çeşitli kamu idareleri tarafından yürütülen teşvik tedbirleri, 933 sayılı Kanunla bir elde toplanarak, bu tedbirleri uygulamak ve bu amada 

gerekli belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzer, Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu kurulmuştur. Böylece, çeşitli 
teşvik tedbirlerinin uygulanmasında bir koordinasyon sağlandığı gibi yatırımcı ve ihracatçılar da çeşitli idarelere başvurmak ve değişik formali
teleri yerine getirmek külfetinden kurtarılmıştır. 
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Yatırım indirimine ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği 1963 yılı başından Büronun kurulduğu 15 Eylül 1967 tarihine kadar olan dönemde 
cem'an 285 aded müracaatın incelenccsi sonuçlandırılmıştır. Sonuçlanan müracaatlardan 189 aded ne yatırım indirimi belgesi verilmiş 96 adedi ise 
reddedilmiştir. 

İndirimden faydalandırılması kabul edilen yatırımların genel tutarı 2 779 474 166 TL, bu yatırımların indirimden f a y d a l a n m a n kısmı ise 
1 085 628 266 TL dır. 

Kabul edilen istemler ve bu istemlerde indirimden faydalanması kabul edilen miktarlarla reddedilen yatırım indirimi istemlerinin yıllar itiba
riyle dağılımı tablo (0) dadır. 

Tablo : 0 

Yıllar 

Sonuçlandırılan yatırım indirimi istemleri 
( 1 . 1 . 1963 - 15 . 9 . 1967 dönemi) 

Kabul Ret 
İndirimdeu 

Yatırım tutarı faydalandırılan 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Toplam 

Aded 
(D 

3 
•57 
40 
42 
47 

(2) (3) 
Aded 

(4) 

16 280 000 
381 625 799 
185 865 104 
689 595 744 
561 514 960 

10 980 074 
312 '888 867 
107 381 549 
351 215 744 
303 162 032 

189 1 736 723 907 1 085 628 266 

Yatırım tutarı 
(5) 

4 896 357 
112 082 322 
96 944 660 
698 948 144 
129 878i 776 

96 1 042 755 059 

4 
13 
22 
27 
30 

Büronun kurulduğu 15 Eylül 1967 tarihinden 1968 yılı Kasım sonuna kadar olan dönemde yatırım indirimi için yapılan müracaat adedi 259 
dur. Bunların yatırm tutarı 4 949 563 133 TL, indirimden faydalandırılması istenen tutar ise 2 747 695 332 Tl .dır. 

Aynı dönem içinde 222 aded müracaatın incelenmesi sonuçlandırılmıştır. Sonuçlanan müracaatlardan 162 adedine yatırım indirimi belgesi 
verilmiş 60 adedi ise reddddilmiştir. Belge verilen yatırımlar tutarı 3 166 609 631 TL, indirimden faydalanması kalbul edilen yatırım tutarı ise 
1 608 025 615 TL, dır. 

Büronun kurulduğu tarihten 1968 Kasım sonuna kadar olan dönemde yapılan indirim istemleri ile sonuçlandırılan istemlerin anasektörler itiba
riyle dağılımı tablo (1) dedir. 
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TABLO : 2 

Sonuçlandırılan yatırım indirimi »temleri (Karşılaştırmalı 

1 . 1 . 1963 . 15 . 9 . 1967 

olarak) 

15 . 9 . 1967 - 30 . 11 . 1968 

Belsa" v r f e n Reddedllin Belge verilen Reddedilen 

Aded Yatırım tutarı 
İndirimden 
faydalanan Adöd Y a t e m tu t an Aded Yatırım tutarı 

İndirimden 
faydalanan Aded Yatırım tutarı 

Sektör (i : (2) 

I - Tarim 
II - M a d e n e » 6 

I I I - İmalât sanayi 170 
IV - İnşaat -
V - Genel enerji 4 

VI - Turizm 9 
VII - Hizmetler -

VIII - Ulaştırma -

16 995 105 
1 560 626 915 

-
139 326 858 

19 775 029 
-
-

(3) 

_ 
13 448 187 

999 715 824 
_ 

63 004 181 
9 460 074 

-
-

(4) 

1 
6 

82 
• 

-
5 
1 
1 

(5) 

900 000 
576 315 628 
448 319 659 

-
— 

4 584 912 
11 000 000 

1 630 000 

06) 

6 
146 
-

3 
2 
2 
3 

(T) 

8 135 358 
2 671 840 009 

-
219 605 000 
133 358 372 
17 703 962 

115 966 930 

(8) 

5 525 191 
1 368 766 405 

807 197 000 
112 630 372 
5 265 653 

28 640 994 

(9) 

54 

4 
1 
— 

(10) 

3 110 167 
259 181 675 

7 302 012 
1 800 000 

— 

Toplam 189 1 736 723 907 1 085 628 266 96 1 042 750 259 162 3 166 609 631 1 608 025 615 60 271 393 654 

Kalkınma Plân ve Programlarında Sanayi Sektörü içinde gelişmesi öngörülen üretim kollarına daha fazla ve daha ucuz kredi temini amacı ile; 
belli usullerde teslbit olunacak sanayi kollarına Merkez Bankası Reeskontuna müracaat suretiyle verilecek kredilere uygulanacak faiz nisbeti en 
çok yüzde 9 olarak teslbit olunmuştur. Bu senetler Merkez Bankasınca yüzde 51/4 nisbetinden reeskonta kabul edilmektedir. 

b.) Gümrüklerde yatırımların teşviki : 
Taksitlendirme : 
474 sayılı Kanun ile uzun vadeli kalkınma plânlarının hedefleri göz önünde bulundurularak «yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun 

vadeli plân hedeflerine uygun görülecek» eşyanın, Gümrük vergileri ile ithalde alman İstihsal Vergisi, belediyelere ait vergiler ile Rıh
tım Resmi tutarını, gümrük hattını aştığı tarihten itibaren en fazla beş eşit taksitle bağlama esası vazedilmiştir. 

Bu teşvik tedbiri muayyen usullere uyularak tekemmül ettirilmektedir ve bu teşvik esası, Uzun Vadeli Kalkınma Plânına uygunluk ana-
ilkesini benimsemek suretiyle teşvik esaslarında bir «Genellik» kaidesi, millî ekonomi yönünden «Ahenk» getirmektedir. 
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474 sayılı Kanunun bu teşvik esasını getirmesinin müspet bir giriş oluşu yanında ister iş şeklinin mükemmel olmayıgı nedeni ile iste
nilen olumlu neticelere güç ulaşıldığı söylenebilir. 

Gerek taksitlendirme, gerekse msbet değişikliğini inceliyeeek komisyonun muhtelif bakanlık temsilcilerinden teşekkül etmesi ve «iş» in 
bu kimselerin asli görevlerinden olmaması keyfiyeti, bu konularda daha mükemmel bir işleyiş şekli getirme zaruretini hissettirmiş ve ne
ticede bu görevler 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile «Yatırımları ve İhracatı Geliştirme^ ve Teşvik Bürosu, na tevdi edilmiştir. 

25 . 5 . 1964 te yürürlüğe girmiş bulunan 474 sayılı Kanunun getirdiği taksitlendirme işleminin Gümrük ve Tekel Bakanlığı yö
netimindeki komisyon eliyle yürütüldüğü devrede (25 . 5 . 1964 - 15 Eylül 1967 tarihleri arası) CTF değeri 405 085 062 Tl. olan yatırım 
mallarına ait 234 547 426 Tl. gümrük vergi ve resimleri taksitlendirilmiştir. Bu miktarın senelere dağılışı şöyledir. 

1967 (İlk Dokuz 
1965 (Tl.) 1966 (Tl.) ay) (Tl.) 

(D (2) (3) 

112 860 790 64 020 621 62 872 123 

Bu muamele 15 Eylül 1967 den itibaren «Büro» eliyle yürütülmüş ve aynı yıl sonuna kadar olan 3,5 aylık devrede ise 211 749 622 Tl. 
CİF değerinde malına ait 123 564 148 Tl. gümrük vergi ve resimleri taksitlendirilmiştir. 

Muamele hacmmda görülen bu büyük artış, birikmiş müracaatlerin kısa zamanda sonuçlandırılması, «Büro» ,mn asli iş olarak konuyla ilgi
lenmesi ve taksitlendirme işlemi ile ilgili formalitelerin ortadan kaldırılmasının neticesidir. ' 

15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968 devresinde ise taksitlendirme konusundaki taleplerin 163 ü olumlu mütalâa edilerek 2 255 238 629 Tl. tu
tarında yatırım projesine ait CİF 598 895 485 Tl. tutarında yatırım malzemesine terettübeden 312 326 260 Tl. lık Gümrük Vergi ve resimleri 
taksitlendirilmiştir. 

(25 Mayıs 1964 - 15 Eylül 1967 devresi ile (15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968) devresini mukayese edecek olursak durum şöyledir : 

25 Mayıs 1964 - 15 Eylül 1967 15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968 

(D (2) 

" ^ 234 547 426 312 326 260~ ~ 

Bu durum bir senelik tatbikatın üç senelik evvelki tatbikat toplamından daha fazla olduğunugö^ermektedir. 
Tarife indirimi : 
Yine bu. kanun ile m vadeli kalkınma plânının hedeflerini göz önünde bulundurmak suretiyle gümrük giriş tarife cetvelinin malî ve ko

ruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadiyle gümrük giriş tarife cetvelinde gerekli değişikliğin yapılabilmesi 
esasım getirmiştir. 
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15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968 devresinde ise taksitlendirme konusundaki taleplerin 163 ü olumlu mütalâa edilerek 2 255 238 629 Tl. tu
tarında yatırım projesine ait CİF 598 895 485 TL tutarında yatırım malzemesine terettübeden 312 326 260 Tl. lık Gümrük Vergi ve resimleri tak-
sitlendirilmiştir. 

(25 Mayıs 1964 - 15 Eylül 1967) ile (15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968) devresini mukayese odeeek olursak durum şöyledir : 

25 May1S 1964 - 15 Eylül 1967 15 Eylül 1967 - 30 Kasım 1968 

(D (2) 

^ 234 547 426 * 312 326 260 

Bu durum bir senelik tatbikatın üç senelik evvelki tatbikat toplamımdan daha fazla olduğunu göstermektedir, 

Tarife indirimi : 
Yine bu kanun ile uzun vadeli kalkınma plânının hedeflerini göz önünde bulundurmak suretiyle gümrük giriş tarife cetvelinin malî ve ko

ruyucu etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadiyle gümrük giriş tarife cetvelinde gerekli değişikliğin yapılabilmesi 
esasını getirmiştir. 

Nisbet değişikliği konusunda ise «Büro» nun işi devraldığı tarihten 30 Kasım 1968 tarihine kadar olan devrede vâki müracaatların 25 i 
reddedilmiş ve 3 müracaat kabul edilmiştir. 

933 sayılı Kanunla gümrüklerde taksitlendir.ne ve nisbet değişikliği görevi «Büro» ya verilirken 2 nci maddesinin (B) bendi ile tamamen 
yeni ve gümrük ile ilgili bir teşvik esası daha getirmiştir. Bu gümrük vergi ve resimleri muafiyeti esasıdır. 

Muafiyet : 
933 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (B) bendi ile gümrüklerle ilgili teşvik tedbirlerine ilâve edilen yeni tedbir «yatırım mallarında ve ham

maddelerde Gümrük vergi ve resimleri ile ithalde alınan diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine göre kısmî veya tam 
muaflıklar ihdası veya bu vergiler ve resimler toplamının kısmen veya tamamen iadesi» esasıdır. 

474 sayılı Kanundaki teşvik esaslarından istifade etmek için «Yatırınım kalkınma plânı ve yıllık programlara uygunluğu» kâfi gelirken 
konu tamamen genel mânada ele alınmış ve sektörlere inilmemistir. iste 933 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (B) bendi ile getirilen «Muafiyet» 
yolu ile teşvik esası bu eksiği tamamlamış ve teşviki çok lüzumlu görülen sektör veya alt sektörlere yatırımların kanalize olmalarını âmil ol
muştur. 

Gümrüklerde muafiyet tanıma esası getirilirken yatırımın önce iki şartı haiz olması prensibolarak kabul edilmiştir. 
a) Yatırınım o yılın programında ek olarak bulunan 4 sayılı listede yer alması, 
b) Yatırıma henüz başlanmamış olması. 
Bu iki esas şartın yanında yapılacak yatırımların millî ekonomi disiplini içerisinde bir yenilik, bir gelişme ve daha bâzı şeyleri ifade eder 

mahiyette olması için de, bâzı özellikler aranması esası kabul edilmiştir ki, bunların gayesi, «Dünya pazarlarında ve özellikle Ortak Pazarda reka-
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bet yeteneği olabilecek güçte bir sanayi kurulmasını sağlamaktadır ki, bunlar; «Yatırımın ekonomik kapasitede olması; yeni bir teknoloji ge
tirmesi; yan sanayiin gelişmesine hizmet etmesi; ihracata yönelmesi; ithalât ikamesi sağlaması» esaslarıdır. 

933 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (B) bendi ile getirilen gümrüklerde muafiyet uygulaması 1968 yılında başlamış ve 30 Kasım 1968 tarihine 
kadar olan 11 aylık devrede gelen taleplerden, 71 i reddedilmiş ve 48 talep kabul edilmiştir. Kabul edilen taleplerden 27 yatırımcıya belgele
ri verilmiştir. Bu 27 belgenin ifade ettiği yatırım tutarı 2 957 719 999 Tl. dır. Bu tutardaki yatırıma ait 912 357 493 Tl. CİF tutarındaki ya
tırım mallarına muafiyet uygulaması yapılmış olup, muafiyet tanınan miktar (1968 bütçesine tesir eden) 467 358 246 Tl. dır. 

1968 yılı onbir ayında gümrüklerde tam veya kısmı muafiyet uygulaması 

(Sektörler itibariyle) 
Gümrük Vergi ve Resimlerinin 

Sektörler 
Firma 
Sayısı 

-Muafiyet 

Yatırını Tutarı CİF Kıymeti 

Makina İmalat Sanayii 1 
Gıda Sanayii 1 
Orman Ürünleri 
İşletme Sanayii 4 
Kimya Sanayii 9 
Ulaştırma Sek. 3 
Kâğıt Sanayii 3 
Gemi İnşa Sana. 5 
Elektrik Enerjisi 
Alt Sektörü 1 

18 754 090 
19 153 000 

941 326 000 
977 423 600 
112 745 600 

1 531 419 100 
19 478 600 

237 420 000 

10 608 343 
5 0G1 900 

212 289 171 
210 082 399 
90 912 975 

518 602 003 
6 704 760 

58 095 942 

Gümrüklü 
Maliyet 

~15~722 953 
8 339 700 

19 831 274 
373 482 379 
105 068 637 
864 540 126 

11 652 574 

92 954 852 

Toplam 

5 115 000 
3 708 400 

7 702 000 
161 353 200 

14 532 600 
330 169 220 

5 452 914 

34 858 920 

Nisbet 

70 

70 
70-100 
60-80 

80 
100 

80 

Miktar 

Toplam 27 2 957 719 900 912 357 493 1 491 592 495 562 892 254 

5 115 000 
2 595 880 

5 391 400 
145 391 190 

11 389 560 
264 135 376 

5 452 914 

27 887 136 

467 358 246 

Muafiyet Dışı 

Kalan Miktar 

1 112 520 

2 310 600 
15 962 010 
3 143 240 

66 033 884 

6 971 784 

95 533 998 

cc) Geliştirme ve teşvik fonlan : 

Yatırımları ve ihracatı geliştirmek mnaciyle memleketimizde eskidenberi bâzı fonlar kullanılmaktaydı. Bunların bir kısmı genel bütçelere, ta 
âllûk ettiği yıllarda sarfeddlmek üzere herhangi bir bakanlık emrine tahsis edilmiş ödenekler şeklinde bir kısmı ise genel bütçe dışında çeşitli kamu
sal kuruluşların kaynaklarından yararlanma şeklinde ihdas edilmiş fonlardır. Ayrıca belli sektörlerde yapılacak yatırımları ve belli bâzı projeleri 
ffinanse etmek amaeiyle Türk Parası karşılığı olarak dış kredi imkânları da geliştirilmişti. Ancak bu kredi imkânlarının kullandırılmasında uygu-
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lanacak faiz ödemesiz süre, vâde ve özkaynak kredi ilişkisi bakımından gerekli koordinasyon ve ahenk sağlanamadığından bunlardan gerekli ve ye
terli şekilde yararlanmak mümkün olmamış, bu kaynakların tamamını Kalkınma Plânı esprisi içinde kanalize etme 'konusunda beklenen sonuç alı-
namıamıştır. 

Diğer taraftan bu kaynaklardan açılan krediler genellikle uzun vadeli olmadığından, bâzı önemli projeler hariç, yatırım projelerinin finansma
nında kullanılamamıştır. 

İşte bir taraftan Kalkınma Plânı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerine yapılacak yatırımların uzun va
deli kredi ihtiyaçlarını karşılamak diğer taraftan genel ve katma bütçelerden tahsis ledilegelmekte olan fonları plân esprisine uygun olarak ve 
ahenkli bir şekilde kullandırmak amacı ile Kalkınma Plânının Uygulanması Esaslarına dair 933 sayılı Kanunun 1 nci maddesi dle genel ve katma 
bütçelerden ödünç verme seklinde transferler yapmak amacı ile fonlar tesis edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Kanunun bu hükmünün'uygulanmasına 1968 yılı genel bütçesinde geliştirme ve teşfik fonu olarak 347 milyon liralık ödenek ayrılması ile baş
lanmıştır. Fonların kullanılış esasları ile bu transferlerin hangi aracı kuruluşlar tarafından yapılacağı 1968 Program Kararnamesi ile tesbit edil
miştir. 

Geliştirme ve teşvik fonlarından, plânın bölgelorarası dengeli kalkınana ilkesi de gözönünde tutulmak suretiyle ka lk ınca plânının hedeflerine 
uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi faaliyet sektörlerinde yapılacak uygun kapasiteli yatırımlar faydalandırmaktadır . 

Türkiye'ye kendi sahasında yeni teknoloji getiren, yan sanayinin gelişmesine hizmet eden, anamal, mamul veya yarı .mamullerini dünya fiyatla
rında imâl etme gücüne sahibolan ve bunun şart ve imkânlarını getiren ve ithalât ikamesi sağlıyan yatırım projeleri geliştirme ve teşvik fonla
rından öncelikle yararlanmaktadır. 

Diğer taraftan, ihracata yönelen, yerli hammaddelere mamul veya mamul halinde ihraç gücü kazandıran yatırım projeleri ile birlik ve koopera
tiflerin plân ve yıllık programlarda tesbit edilen hedef ve ilkelere uygun ve verimli yatırım projeleri ve geliştirme ve teşvik fonlarından öncelikle 
faydalanmaktadır. 

Geliştirme ve Teşvik fonlarının ilk uygulama yılı olan 1968 de bir taraftan Maliye Bakanlığı ile aracı kuruluşlar arasında fon anlaşmalarının 
imzalanmasında ve iaracı kuruluşlara nakit akımında, diğer taraftan tesbit edilen aracı 'kuruluşlardan bir kısmının daha önce proje kredisi tatbika
tı yapmamış olmaları nedeniyle proje kabul ve değerlendirilmesinde bâzı gecikmeler olmuşsa da anlaşması yapılan fonlar muntazam çalışmaya, baş
lamıştır. 

c) Yabancı sermaye : 
Özel yabaneı sermaye, dı* âlemden ülkemize döviz gücü de olan bir kaynak transferi olduğu kadar, sahibolduğu teknoloji - teknik, ekonomik, 

ticari tecrübe - organizasyon ^ve teşebbüs gücü ile Türk ekonomisinin kapalı ekonomiden 'açık ekonomiye intikalinde kullanılması mümkün ve fay
dalı bir araç telâkki edilmektedir. 

Yabancı sermayeli teşebbüslerin ileri teknik bilgi, üstün tecrübe ve geniş bir organizasyon gerektiren, sermaye yetersizliği sebebiyle Türk özel 
teşelbibüsünce ele alınamıyan, daha çok yatarım ve ara mallar üreten temel ve stratejik sanayi dallarına, bunların yan sanayiine, kalkınma plânın
da öncelik verilen ve ür'etimin ihracata yönelmiş sahalara, turizm sektörüne kaydırılmasına çalışılmaktadır. 
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6224 sayılı Kanuna göre çıkarılan kararnamelerde : 
1. Yabancı sermayeli teşebbüslerin yatırımlarının -kuruluş, ikmal ve tevsii safhalarında nasıl finanse edileceği gösterilmekte; böylece yerli fi

nansman kaynaklarının yerli müteşebbisler aleyhine kullanılması önlenmektedir-. 
2. Teşebbüsün gerçeklemesi konusu disipline edilmektedir. 
Kararnamelerinde müddet tâyin edilen teşeboüsler ile teşebbüslerini tamımlamaları için kendilerine belirli müddetler verilen teşebbüslerin ger-

çekleşmeleritakiibedilrnektedir. 
3. Son yılda yabancı sermayeli teşebbüslerin eğiliminin yeni 'büyük proje!e o veya tevrii valiyle Projjlerinin büyütülmesine doğru kaldığı gö

rülmektedir. 
Türkiye'de faaliyette bulunmalarına müsaade edilmiş ve edilmesi için müracaatta bulunmu, gübre, niomobil, motor, traktör, otomativ sanayiinde 

aktarma organı, kimya, turizm, kâğıt, gıda ve içki, elektronik sanayii konularındaki 13 teşebbüsü, tutarı 2 000 000 000 TT,, gıda, seramik, ila, 
otomotiv, traktör, kimya sanayilerinde tevsi veya yeni yatırım olarak 15 vdvd projenin tutan 500 000 000 TT, dır. 

3. 1968 yıbnda uygulamada yeni gedmeler ve katkılar : 
938 sayılı Kanun, Tünk sanayiinin muhtelif ekonomik topluluklardafci .emsalleri ile rekabet edebilecek ekonomik güce erişebilmesi için, -kuru

luş devresinde saMt yatırım haemini ehemmiyetli surette artıran gümrük ve sair ithalde alman vergi, resini ve ka rdan da geliştirilmesi öngörülen 
sektörlere göre icabında tamamen bertaraf etmek imkânını getirmiştir. 

Sanayi ve Turistik bölgelerin ıtesis ve tanemi iekı getirilen imkânlar ve bunların tatbikatı, sanayi kuruluş formalitelerinin, standart ve kalite 
konsolları hakkında getirilen hükümlerden istifade edilerek, peyderpey alman tedbirler özel sektör yatırımlarının gelişmesine önemli ölçüde des
tek olmaktadırlar. 

Bilhassa, finansman meselesinde geliştirilmesi öngörülen sektörlerde yatınım yapanlara büke de tesis edilen geliştirme ve teşvik fonlarından 
kredi vermek suretiyle sağlanan destek, ekonomik gelişmemizi müessir bir şekilde takviye etmektedir. 

İhracatın ve dövk kazandmeı muamelelerin desteklenmesi, aynı kanunun getirdiği imkânlarla daha müessir bir sebilde mümkün o l m u ş t u ™ 
1968 program döneminde vergi iadesi muameleleri ve hesaplamaları süratlendirilmiş, hesaplamması çok güç ve İmkânsız olan vergi yüklerini 

de kapsamına alan bir sistem geliştirilmiştir. Ayrı™ kafi vergi iadesinden istifade «ten k a l i t e m adedi de, hu süratli hesap tarz, sayesinde 99 
dan 176 ya çıkarılabilmiştir. 

261 sayılı Kanunun, iadeden başka getirmiş olduğu istisna imkânından 16 Eylül 1968 tarihimle yayımlanan 6/10-649 savdı Kararnameden fay-
dalamknışto 

la) Turist dövizinde vergi iadesini öngören 6/9626 ve Gemi politikasının, esaslarını teshilt eden 6/10148 sayılı Kararnameler : 
Diğer taraftan yabancı turistin memleketimizle satmaldığı, mal ve hizmetlerin içinde bir vergi yükü bulunduğu göz önünde bulundurularak, 

dış turfam harekemiz in geliştirilmesi ve turizm gelirlerimizin resmî kanallardan gelmesini temin gayesiyle, 4 Mart 1968 tarih ve 12842 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 6/9626 saydı Kararla, turist dövizine % 33 1/3 nispetmde bir vergi iadesi yapılması kabul edilmiştir. 

Bu dönem içinde Türk Ticaret Filosunun gel işti ilmesi ve gemi üışa sanayiinin desteklenmesi için 10 Temmuz 1968* tarihinde çıkarılan 
1 . 6 . 1968 .gün ve 6/10148 sayılı Kararname ile geniş imkânlar getirilmiştir. Ayrıca kısa sürede ve geniş (iıhrac imkânı veren üretim dallarında 
projeler hazırlanmış ve bu projelerin uygulanması için lüzumlu organizasyonlar m gerçekleşmesi de sağlanmıştır. 
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b) «İhracattın teşviki ve gelişt irmesi «aslarına dair karar» ı yürürlüğe koyan 6/10649 sayılı Kararname : 
1968 program döneminde geniş ölçüde uygulınan teşvik tedbirlerine .rağmen ihracatın gelişmesi, öngörülen seviyede g e r ç d d ^ e d i ğ i n d e n , bu 

konudaki dar boğazların ve tıkanıkların giderilmesi amaciyle Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan ve Yüksek Plânlama Kurulunun 
4 . 9 . 1968 tarih ve 72 sayılı raporu ile uygun mütalâa edilen, «İhracatın geliştirilmesi ve teşviki esaslarına dair Kamr» Bakanlar Kurulunca 
13 . 9 . 1968 tarih ve 6/10649 sayılı Kararname ile 16 . 9 . 1968 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Karar her türlü ihracat kredisi ve bizatihi ihracata mütaallik muamelelerde vergi, resim ve harç istisnası; serbest ^öviz karşılığında yapılacak 
ihracatla ilgili kredilerde, uygulanmakta olan faiz yüzdesinin üçünün T. C. Merkez Bankası nezdindeki Selekti* Kredi Fonundan ödenmesi ve 
her iki tedbirin, yatırımları ve ihracatı geliştirme ve Teşvik Bürosundan belge alınması kaydiye, kati ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan 
mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safbalarındaki kredi muamelelerine de uygulanmam «aslarını getirmiştir. 

aa) İhracat kredisi : 
Bu kararın ihracat kredilerime ilgili olarak getirdiği tedbirler, bu nevi kredilerin maliyetini düşürmek gayesine matuftur. Ancak ihracat kre

dileri içinde de avn bir ay ı rma gidilerek, serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde, kredinin müstakrize 
maliyeti daha fazla düşürülmek suretiyle serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın teşvikine ağırlık verilmiştir. 

- Vergi, resim ve hare istisnası : 
Her türlü ihracat kredileriyle ilgili olarak bankaların ve sigorta şirketierinin yapmış oldukları bütün muameleler dodayısiyle, kendi lehlerine 

her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesahen aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri Vergisinden; ihracat kredisi işlemleri ve bizatihi 
ihracata mütaallik muameleler Damga Vergisi, Damga Resmi ve başka kanunlarda yer alan resim ve harçlardan istisna edilmiştir. 

- Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanında fak farklılaştırılması : 
.Serbest döviiz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz yüzdesinin üeü Merkez Bankası nez

dindeki Selektif Kredi Fonundan karşılanıp, mütebakisi müstakrizden alınacaktır. 
Bu tedbirin uygulanmasında yurt içinde serbest dövizle satış da ihracat sayılmıştır. 
Bu tedbir, ihracatı geliştirmek maksadiyle kurulmuş bulunan mevcut cfeel fonlardan açılacak kredilerde uygulanmıyacaktır. 
- Vergi, Besim Hare istisnası ve faiz farklı !aştırılmasın ,n hazırlık ve imalât safhasına teşmili : 
Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Biblosundan belge alınması ve münhasıran belgede belirtilen krediye inhisar etmesi Ikaydiyle, 

ihracatın serbest döviz karşılığında veya iki taraflı anlaşma hükümleri dâhilinde yapılıp yapılmıyacaSına bakılmaksızın kredi ve kredi işlemle
riyle ilgili vergi, resim, hare istisnası ve ihracatın serbest dövizle yapılmasının öngörülmüş «,İma*sı şartiyle faiz farklılaştırılması uygulaması; 2,61 
sayılı Kanuna göre çıkarılmış ve .çıkarılacak kat i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât 
safhalarmdaki kredi 'muamelelerine tecn.il edilmiştir. 

Ancak vergi, resim ve hare istisnasından ve faiz farklılaştırılması uygulamasından faydalanan kredilerin ihracata mütaallik faaliyetlerde kullanılma
ması veya ihracatın belge ve uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde normal ticari kredilere uygulanan faiz, komüsyon ve sair masraflar tutarı ile 
müstakrkden daha önce'tahsil edilmiş bulunan düşük faiz, komüsyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta mua
meleleri vergisi ile kredi muamelelerine müteferri tahsil edilmemiş bulunan diğer vergi, resim ve harçların ilgiliden tahsil edileceği; selektif kre
di fonundan karşılanan faiz farkının aynı «ona, vergi, resim ve harçların ise Hazineye intikalinin sağlanacağı esası getirilmiştir. 

http://tecn.il


40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı - 148 -

bb) İhracatı geliştirme fonu : 
Dış pazarların gelişmiş (ülkeler tarafından eskiden beri tutulmuş lolması Dünya piyasasına ilk defa çıkmaya başlıyan yeni ihraç ma l l a r ımın 

bu pazarlara girmesini, buralarda kolaylıkla tanınmasını engellemekte ve dolayısiyle ihracatımızın gelişmesini ters yönde etkilemektedir 
Dünya piyasasında henüz bir yeri olmıyan veya bu piyasaya ilk defa çıkan yeni ihraç mallarımızın dış pazarlarda tanınması ve devamlı ara

nılır bir hale gelmesi sadece kaliteli mal üretip bunları Dünya piyasası fiyatları ile ihracetmekle mümlkün olmamakta, mallarımızın bu pazarlara 
evvelce yerleşmiş olan diğer memleketler malları ile rekabet edebilmesi için kesif bir tanıtma faaliyetine Erişilmesi harW pazarlarda rekabet 
edebilme şansı varsa oralara ihracetme imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesi, .gerekmektedir. ' " * 

'Bunun için bir taraftan esaslı pazar araştırmalarına girişilmesi, diğer taraftan elverişli görülen p a r l a r d a etkili bir tanıtma faaliyetine (ge
çilmesi, hattâ bu pazarlara yerleşilmesi lâzımdır. 

İhracatc-mm bu faaliyetlere girişebilmesi finansman imkânları ile sınırlı olduğundan bu (konudaki ^alınmaların düşük faizli ve man vadeli 
kredilerle desteklenmesi kanun vâzıh tarafından uygun görülmüş ive Kalkınma Plânının uygulan ,m«„ esaslarına dair 933 savılı Kanunun 3 neü 
maddesinin (A) bendi ile aynı kanunun 1 ııci maddesi uyarınca'tesis edilecek geliştirme ve teşvik fonlarında ihracatı teşvik edilecek maddeleri 
ihracedenlere tanıtma, pazar araştırması ve iîk yerleşme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile ödünç verebileceği hükme bağlanmıştır 

1968 yılı genel bütçesi ile tesis edilen geliştirme ve teşvik fonlarının 10 milyon lirası ihracatı geliştirme fonu olarak ayrılmıştır. Bu fonun kullanıl
masında ve ödünç verme işlemlerinde uygulanacak esas şart ve usuller 2 7 . 1 1 . 1967 tarih ve 6/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma elkli «1968 yılı 
programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Karar» m 18 ilâ 30 ncu maddelerinde gösterilmiştir. 

Bu fondan hangi ihraç mallarının yararlanacağı ise 13 . 9 . 1968 tarih ve 6/10649 sayılı Bakanlar Kurulu 'Kararına ekli «İhracatın teşviki ve 
geliştirilmesi esaslarına dair Karar» m 5 nci maddesinde tesbit edilmiştir. 

İhracatı ıgeliştirme fonu, yukarda da açıklanduh gibi ihracatı teşvik edilecek maddeleri ihracedcn ve edecek olan müteşebbislerin tanıtma, 
pazar araştırma ve ilk yerleşme faaliyetlerine yardımcı olmak amaciyle ihdas edilmiştir. 261 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan kati ve (geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerle yaş meyva ve sebze ihracatçıları ' bu fondan yararlanabileceklerdir. 

Bu fon ile ilgili uygulamada : 
Tanıtına : İhracatı teşvik edilecek maddelerin di* pazarlarda tanıtılabilmesi amaciyle yurt dıfşmda yapılacak her türlü tanıtma faaliyetlerini, 
Pazar araştırması : İhracatı teşvik edilecek maddelerin hangi dış pazarlara en uygun şartlarla satılabileceğini tesbit etmek üzere ihracatçı ta

rafından yurt dışında yapılacak veya yaptırılacak dış piyasa etüdlerini, 
İlk yerleşme : İhraç mallarımızın dış pazarlara zamanında gerekli nitelikte ve yeterli miktarlarda sürülebilmesi için bu pazarlarda büro ve 

teşhir mea l l e r i açılması, depo ve stand tesis edilmesi gibi faaliyetleri ifade eder. 
Bu fondan yararlanmak istiyen ihracatçılar yapacakları tanıtma faliyeti ve tanıtacakları mallar, yapacakları pazar araştırmaları yerleşmeyi dü

şündükleri pazarlarla bu pazarlarda kuracakları tesisler hakkında hazndıyacakları bir proje ile aracı kuruluşa müracaat edeceklerdir. 

cc) İhracatı geliştirme kotası 
(İhracata müteveccih imalât için transfer önceliğini haiz döviz tahsisi) 
13.9.1968 tarih ve 6/10649 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan ihracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair kararda mamullerini ihrace

dcn veya edecek olan veya yurt içinde serbest döviz karşılığında satan veya satacak olan imalâ çılara bu mamullerin imalinde kullanacakları ham 
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veya yardımcı maddelerle bunların ihracında kullanacakları ambalaj malzemelerinin ithali için, imalâtçı tarafından hazırlanan projenin Yatırım
ları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu tarafından uygun görülmesi sartiyle, transfer önceliğini haiz döviz tahsisi yapılma* imkânı geti
rilmiştir. 

Bu tedbirin uygulanmasına hemen geçilebilmesi maksadiyle aynı kararla, 1968 yılı İkinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesine, (Muhtelif) 
gümrük tarife ve istatistik numaralı «İhracatı Geliştirme Kotası» eklenmiştir. 

Tedbirin devamlı olarak uygulanmasını sağlamak maksadiyle İhracatı Geliştirme Kotası mütaakıp Tahsisli İthal Malları Listelerinde de ver 
alacaktır. 

Bu kotadan tahsis edilecek dövk, yatırımları ve ihracatı geliştirme ve Teşvik Bürosu tarafından uygun görülen ihracat kıymetinin yüzde 50 
sini geçmemek kaydiyle. ihracedilecek mamulün bünyesine giren ham ve yardımcı maddelerle ihraçta kullanılacak ambalaj malzemelerinin itha
lini temin edecek miktarda olacaktır. 

Tedbir, istikbale muzaf, ileride ihraç edilecek mamullerle ilgili olup, daha önce yapılmış bulunan ihracata karşılık olarak bu kotadan döviz 
tahsis edilmiyecektir; realize edilmiş bulunan ihracatla ilgili döviz tahsislerine, ihracat rejimi kararının 10 ncu maddesine istinaden çıkarılmış 
bulunan ihraç veya yurt içinde dövizle satış mevzuu mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı maddelerle ambalaj malzemelerine döviİ tahsisi 
esaslarına dair yönetmelik» hükümleri dairesinde devam olunacaktır. 

Bu tedbirin, ham ve yardımcı madde ve ambalaj malzemesi sıkıntısı sebebiyle ihracat yapamıyan sanayicinin ihracatı gerçekleştirmesine, di
ğer teşvik tedbirleriyle birlikte geniş ölçüde yardımcı olacağı şüphesizdir. 

c) Teşvik Belgesi esas ı : 
Çeşitli teşvik tedbirlerinden aynı zamanda faydalanmak maksadiyle müteşebbisi mütaaddit müracaatlarda bulunmak külfetinden kurtarmak 

ve faydalanabileceği her türlü Iteşvik tedbirinden haberdar edebilmek maksadiyle 1968 program döneminde bir teşvik belgesi sistemi geliştiril
miştir. 

İyi bir proje değerlendirmesi için gerekli bütün bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanan projelerin tetkiki neticesinde verilen bu belgeler, diğer 
•aracı kuruluşlarca Devlet Plânlama Teşkilâtının resmî görüşü alarak dikkate alınacak ve yaitırımm projeyi fcaralkterize eden şartlar .altında gerçek
leşmesi halinde istifade edebileceği teşvik tedbirleriyle, yatırım kotası dövizlerinden ve döviz kredilerinden istifade edip etaıiyeceğini belirtir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı sabit y a t ™ toplamı 5 milyon liranın veya dış finansman ihtiyacı 200 bin doların üzerinde olan projeleri tatikik edip 
uygun bulduğu takdirde teşvik bölgesi verir. 

III - 1969 YILI PROGRAMININ ANAHATLARI : 
A) 1969 yılı programının makro hedefleri : 
1. Büyük hızı : 
Haziran ayında yapılan ilk tahminlere göre 1968 de gayrMfi millî hâssanın % 6,8 nisbetinde bir artış kaydedeceği beklenmektedir. 1969 yılı için 

İkinci Beş Yıllık Plâna uygun olanak, gayrisâfi millî hâsıladaki gelişme hızı % 7 olarak alınmıştır. Bu gelişme hızına göre 1969 yılında gayr i i f i mil
lî hâsılanın cari fiyatlarla 111.8 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. 
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2. Fert başına gelir ve tüketim: 
Nüfus artış h m % 2,6 ve gelişme hızı % 7 olarak alınmış olup, dolavıısMe fert başma gayrisâfi millî hâsılada % 4,4 oranında bir gelişme öngörül-

nmş'tür. Buna göre 1969 yıhnda fert başına gayrisâf i millî hâsıla, 1968*fiyatlarMe 3 226 Tl. na yüteelecektir. Fert başına özel tüketkhdeki artısın 
ise % 2,5 bir artış göstererek 2 143 Tl. na ulaşması hedef alınmıştır. 

3. Yatırımlar: 
Toplam yatırımlar 24.7 -milyar liraya ulaşacak hu miktarın 22.5 milyarı sabit sermaye yatırımlarına gidecektir. Sabit «ertnaye yatırımlarının 

gayrisâfi nııillî hâsılaya oranı % 20,1 olup, Plânın 1969 yılı için öngördüğü, yatınım oranına eşittir. 1968 yılı gerçekleşme tahminlerine ^göre program 
yılında, sabit yatırımlar % 14,8 nimetinde bir gelişme gösterecektir. ' 

Sabit sermaye yatırımlarının 11.9 milyar lirası kamu sektörüne yapılacaktır. Özel sektör yatırımları sabit sermave yatırımlarının % 47,1 ini teşkil 
edecektir. 

4. Tasarruflar: 
Toplam yatırımların % 91,6 sı iç tasarruflarla karşılanacak olup, yurt içi tasarruftan tutarı 22.725 milyon Tl. na ulamaktır . Bu miktar Plânın 

1969 yılı için öngördüğü yüzde 90,5 nimetinde yüksektir. 1969 yıh programının ayırıcı özlediklerinden biri iç tasarrufların toplam yatırıma dlan nis-
betinin yüksek tesbit edilerek ekonominin dış kaynaklara bağc ı l ığ ın ın azaltılmasıdır. 1968 yılı yurt içi tasarrufUarmın gavrisâfi millî h â l a y a ora
nının % 19,5 olarak g e r e k e c e ğ i tahmin edilmekte olup, program yılında bu oran % 20,3 e yükseltilecektir. Dış tasarruflar % 1,7 öl arak tesbit edil
miştir ki, bu Plânın 1972 yılı için tesbit etmiş olduğu hedeftir. 

B) 1969 yılı programının temel politikaları: 
Programın tesbit ettiği hedeflerin, ekonominin kaynaklar ve harcamalar dengesi çerçevesinde, enflâsyonist veya deflâsyonist bir açık yaratılmadan 

gerçekleştirilmesi esastır. Bu anaprensİbin ışığı altında Plânın uzun vadeli almaçlarını göz önünde bulundurarak' 1969 yılı programı aşağıdaki veni 
politikaları getirmektedir : 

1. - Ekonominin dış yardımlara bağımlılığının azaltılması zorunluluğu : 
İkinci Plânın stratejik hedeflerinden bir tanesi Türk ekonomisinin dış yardımlara ihtiyaç göstermeden kendi kendine yeterli, malî bir kalkınmayı 

devaim ettirecek hale gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla ekonominin gerekli sermaye terakümünü gerçekleşştrmesi için, Plân, ithalâtın % 7,4 oranında 
artmasını öngörmüştür. Bu ithalât hedefinin gerçekleştirmesi ihracat gürlerinin artırılması yanında, turizm ve isçi gelirlerindeki artışlar ve dıs 
finansman imkânlarına bağlanmıştır. 

1968 yılında programın dış kaynak ihtiyacını geniş ölçüde temin etmek kabil olmuştur. Programlar dış ihtiyaçlarının karşılanmamda belirlilik, dış 
kredi ihtiyaçlarının uzun bir zaman perspektifi minde değerlendirllımesini ve dış yardımlar için uzun vadeli programHarm hazırlanmasını zaruri kılmak, 
tadır. 

1969 program yatırım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir aksama olmaması için program şu hususlara önem vermiştir : 
a) Vergi «tedbirlerinin özel tüketim artışlamıı sınırlayıcı ve gönüllü tasarruf art ı larını teşvik edici t>tosı, 
b> Dış yardımlar karşılığında ayrılan kamu kesimi kaynaklarından birisi olan karşılık paraların tahmininde ihtiyatlı otaması , 
c)' Kamu harcamalarında özellikle cari harcamalarda ve altyapı yatırımlarında program hedeflerinin aşılmaması, 
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d) Toynakların özel srfctör ve karam kedini arasında plân hedeflerine uygna o^afc d a i m i n i ^lıyacafk ve una-!i tedbirleri tamamlayıcı yörnb bir 
para. ve kml i politikasının izlenmesi, 

e) Dış açığın daraltılmasında ithalâtın tatlanmasından ziyade döviz gelirlerini, özellikle ihracat gelirlerim fasa vâdede artırıcı uygulama
ya 'girişilmesi ve bu amaçla 1968 yıbnda önetüt ve hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmış dö M gelirlerini artırıcı ihracata yönelen özel pro
gramların tatbikatına 1969 yılında geçilmesi, 

f) Mamul madde ihracatını teşvik için kurulmuş bulunan ihracatta vergi iade sisteminin, iç ve dıs faktörlerden doğan fiyat farklarının gideril
mesini sağlıyacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi,, kredili ihracatın geliştirilmesi ve snnrlao/mzdaki kaçakçılığı önlenmesi, 

g) Ödemeler dengesinde gittikçe önemli bir yer işgal eden görünmiyen kalemler arasında yer alan yurt dışında bulunan isçi gelirlerinin 
artırılması maksadiyle işçilerin tasarruf eğilimlerini artırıcı ve bu tasarrufların resmî kanallardan yurda aktarılması tedbirlerinin alınması, 

h) Projelerin değerlendirilmesinde yatırımın ödemeler dengesine olan net etkisi göz önüne alınarak, orta vâdede direkt ve enddrekt katma 
değer oranları ve net döviz geliri ı(veya tasarrufu ) yüksek olan yatırım projelerine öncelik verilmesidir. 

2. Millî sanayiin rekabet gücünün artırılması ve kaynakların etkin kullanımı : 
Himayecilik felsefesinin gümrük duvarları arkasına sığınmış, bir sanayiye dayanarak kalkınmayı gerçekleştirmek plânın uzun vadeli hedef

lerine de aykırı olması dolayısiyle, ekonominin bütününe'tabi bir koruyuculuk politikasının sü 'esiz olarak uygulanması beklenemez, yurt içi fi
yatların dünya fiyatları ile mukayese edilebilir, bir seviyede olması ihracat politikası yönünden lüzumlu olduğu kadar yurt içi fiyatlardaki sektö-
rel dengesizliklerin giderilmesi dolayısiyle kaynakiarın iktisadi faaliyet kolları arasında dağılımında millî ekonomi yönünden etkenliğin sağ
lanması gerekmektedir. Bu amaçla 1969 programı şu tedbirleri gerektirmiştir. 

a) Smai mamuller ve bilhassa ara mallar fiyatları üzerinde olumsuz etkileri bulunan do1aylı vergiler sisteminin ıslah edilmesi. 
b) İthal sisteminde fizikî tahditlerin kaldırılma şartlarının hazırlanması ve yurt içinde ithal malları ile rekabet edebilecek seviyede ge

lişmiş bulunan malların himayesinden vazgeçilmesi ve bu gaye ile 1969 yılında bâzı malların liberasyon listesine alınması. 
^ e) Yatırım projelerinin seçiminde ithalât ikamesine veyahut da ihracata yönelmiş bulunan projeler arasında seçim yaparken sağladığı dö

viz tasarrufu veya döviz kazancının millî para ile maliyetini hesaba katarak rekabet gücü yüksek olan projelere öncelik verilmesidir. 

3. Ekonomik politikada bütünlük tutarlılık ve açıkhk : 
Beş Yıllık plânların uygulama döneminde, yıllık programlar iktisadi politikaya belirlilik ve kararhlık getirme yönünden son derece-etken 

bir araç olarak belirmişlerdir. 
1969 programı iki konuda açıklık ve kararlılık sağlamasını öngörmüştür : (i) Kamu kaynaklarının desteklenmesi iktisadi faaliyetlerin top

luma olan maliyetinin ve Hazineye yüklediği külfetin miktarlarının bilinmesi bakımından destekleme ve teşvikler bütçeden ayrılacak ödenekler
le (Sübvansiyonlarla) gerçekleştirilmesini öngörmüş (ii) özel sektörün hangi sahalarda ve oran'arda teşvik göreceği program dokümanının 
belirtilerek teşvik tedbirlerinde açıklık getirmiştir . 
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1969 programı, iktisadi politika amaç ve tedbirleri arasındaki tutarsızlıkların giderilmesi ve alınan tedbirlerin birbirlerini tamamlayıcı olma
ları yamnda, özel olarak aşağıdaki üç politika alanında amaçlar ve tedbirler arasında tutar l ı l ığn sağlanmasına büyük önem vermiştir. 

(1) Millî sanayiin gelişmesi ve yurt içi sanayiin uluslararası rekabet 'gücüne hazırlanması amaçları ve bu maksatla alman tedbirler arasında 
tutarlılık sağlamak gereklidir. Millî sanayiin korunmasında himaye edilen sanayi dallarında a ş ı n kâr ve rantların teşekkülüne meydan ver-
meden, sanayiin ulusararaısı rekabet gücünü de alarak ithal sistemi ve gümrük vergilerinin ay ulanmasına gidilecektir. 

(2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde ve yatırım malları için yapılan tahsislerde, yatırımların özol tasarruf eğilimini düşürücü ve 
sınai hammadde ve yedek parça ithalâtını a r t ı c ı yönde olmaması sağlanacaktır. 

(3) Gelir ve fiyat politikalarını bir bütün olarak ele alınarak değerlendirmek gerekmektedir. 1969 programı dış rekabet gücünün-artırıl
ması tedbirleri ile gelir ve fiyatlar sistemine endirekt yoldan tesir edecek bu alanda alınacak tedbirler manzumesini başlatmış olmaktadır. 

4. Sosyal adaleti sağlayıcı sosyal politika : 
1969 yılı pograımının sosyal politikalarının seçimimde ve yatırımların tahsisinde sosyal adaletin gerçekleştirilmesine dönük faaliyetlere özel 

bir ağırlık verilmiştir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel ilkesi olan sosyal adaletin sağlanması amacı ile bütün sosyal plânlama sektör
lerinde,, kısa sürede iktisadi kalkınmayı yavaş la tmaks ın , alt gelir gruplarının ve az gelişmiş bölgelerin sorunlarını hafifletici ve iktisadi ve sos
yal gelişmelerini hızlandırarak uzun vâdede kalkınmayı itici bir güc yaratacak politikalar izlenecektir. Hissedilir sonuçları belli bir zaman 
perspektifi içinde görülecek olan bu politikalar 1969 yılı programının çeşitli bölümlerinde, birb'rleriyle tutarlı bir şekilde yer almıştır. 

Adaletli bir gelir dağılımının gerçekleştirilmesinde en büyük etken olan tam istihdamın sağlanması yolundaki gelişmeler 1969 yılında da hızla
narak devam edecektir. Endüstri gelişmesine verilen ağırlık sonucu, tanımdaki gizli işsizlik oranı düşüş gösterecek ve program döneminde tarım 
sektöründe 120 000 ve tarım dışı sektörlerde 296 000 kişiye yeniden iş sağlanacaktır. 

Bu yeni istihdam imkânları ile genişliyen işgücünün çalışma şartlanılın iyileştirilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, 1969 yılı programında, 
mevcut kanunların kapsamadığı tarım alanında çalışanlar"ile esnaf ve küçük sanatkârların sorunlanna'ağırlık verilmiştir. ÖUe yandan, is piya
sasının düzenlenmesi, işgücü ve iş taleplerinin kolayhkla karşılanması, iş takibimde bulunup açık işlerin gerektirdiği vasıfta olmıyanlann eği
tim yoliyle yetiştirilmesi ve işsiz kalanların gelir kayıplarını önleyici işsizlik sigortasının kuruluş ha^rlıklarının tamamlanması yolunda önemli 
adımlar atılacaktır. 

Kabiliyetli olanlann en üst eğitim kademelerine kadar çıkabilmeleri için lise seviyeli meslekî ve teknik öğretim mezunlarının, hazırlık sınıfları 
kanalı ile yüksek öğretime geçişleri sağlanacak, yüksek öğretim kurumları kapasitesinin artmlması ve bu hizmetin ülkenin değişik bölgelerine gö
türülmesi yolundaki hazırlıklar ileri bir safhaya ulaştırılacaktır. 

Sağlam ve geleceğinden emin bir toplumun girmesini sağlamakta önemli bir rol oynayan sosyal güvenlik politikalarının daha verimli bir şe
kilde uygulanabilmesi için gerekli yeniden düzenleme, rasyonelleştirme ve eğitim tedbirleri 1969 programında ağırlık kazanmıştır. 

Sosyal güvenliğin sigortalı işçiler arasında derinlemesine ve genişlemesine kuvvetlendirilip kökleştirilmesi ve tedbirler arasınlda başlıca ağırlık
lardan birini teşkil etmektedir. 

Plânın sosyal güvenlik sistemini ücretli nüfus dışına da yayma prensibi ışığında esnaf ve küçük sanatkârların bir bütün teşkil eden sorunların. 
çözmek ve bu grupların gelişen Sosyal ve ekonomik düzene başarı ile katılmalarını sağlamak amaçlı kademeli politikaların ilk safhası 1969 yılı 
içinde gerçekleştirilmiş olacaktır. 
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'Sağlık hizmetlerini -köylüye ve düşük gelir gruplarına götüren sosyal lerrme programlarının gelişmesindeki dar boğazların orta'dan kaldırıl
ması ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi amaciyle, 1969 yılında programın kapsamının hızla genişletilmesi yerine personel eksikliği gibi sınırla
yıcı etkenleri ortadan kaldırıcı ve hizmeti halka yaklaştmcı tedbirlere ağırlık verilmiştir. 

Öte yandan yataklı tedavi kurumlarının yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak amaciyle, sağlık yatırımlarında yatak nüfus oranı düşük 
illere öncelik tanınmıştır. 

Sosyal adaletin gerçekleştirilmesine dönük politikaların etkili olabilme i , tunların ağırlığının Türkiye nüfusunun çoğunluğunu teşkil eden az 
gelirli köylü nüfusa yönelebilmesine bağlıdır. 

Bu anlayış içinde, kır sektöründe modernleşmenin ve ileri teknolojilerin gerektirdiği girdilerin ilgililere daha büyük miktarlarda ve en elverişli 
fiyatlarla ulaştırılması; teknik bilgi seviyesinin yükseltilmesi; pazarlama ve kredi sistemlerinin geliştirilmesi; tarım ürünlerinin asgari fiyat sevi
yelerinin korunması ve yurt topaklarından en yüksek verimi alacak şekilde toprak - insan dengesinin sağlanması amaciyle optimal işletme büyük
lüklerinin tesbit edilmesi, alt gelir dilimlerindeki ailelerin gelirlerini artırarak gelir grupları arasındaki dengeyi sağlamak üzere, 1969 yılı progra
mında getirilen tedbirler arasındadır. 

Öte yandan, gümümüzde zor şartlar altında bulunan orman köylerinin sorunları bir bütün olarak önemle ele alınmış ve bu yerlerde mevcut ge
lişme potansiyelini harekete geçirici adımlar atılmıştır. 

Programın aynı ağırlıkla üzerine eğildiği diğer bir konu, az gelirli vatandaşlar arasında dayanışmayı artırarak sosyal adaletin gerçekleşmesin
de önemli rolü olan kooperatifleşme hareketinin, teşkilâtlanma tıkanıklıklarından kurtarılması ve teşvik edilmesidir. 

Bunun yamsıra kırdan şehirlere göçen nüfusun ^şehir yaşantısına uyumlarımın sağlanması, bir iş v e mesleke yöneltilmeleri ve özellikle bu nite
likteki genç nüfusun sorunları da 1969 yılı programında alksini bulmaktadır. 

Türkiye'de değişik bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması İkinci Boş Yıllık Plânın temel ilkeleri arasındadır. 
Bu hedefe yönelen bölgesel gelişme ve şehirleşme politikaları 1969 yılı programı içinde büyük ağırlıkla ele alınmış ve fizikî yatırım kararları

nın verilmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmiştir. Gerek kamu alt yapı yatırımlarının dağılımında ve gerekse özel sektörün teşviki po
litikalarında bu anlayıştan hareket edilmiş, bu arada özellik arz eden Doğu ve Güney - Doğu illeri için özel tedbirler geliştirilmiştir. 

Yerleşme ve şehirleşme politikası ile yakm ilgisi olan konut alanında da İkinci Beş Yıllık Plan ilkelerine uygun olarak alt gelir gruplarına ve 
gecekondu alanlarına dönük yoğun bir toplu konut yapımı uygulaması öngörülmüş, yatırımlar yanısıra kredi, sübvansiyon ve teknik yardım 
imkânları da kaynakları sınırlı sosyo - ekonomik gruplara yöneltilmiştir. 

5. 1969 yılında izlenecek teşvik politikasının ilkeleri : 
1969 yılında özel sektörün tteşviki politikasının «sasian programın sosyal ve iktisadi hedeflerine uygun olarak tesbit edilmiştir. 

İlkeler: 
a) Sanayileşmede cfcel sektör yatırım ve üretim payının artmlması, 
b) . Sanayinin milletlerarası rekabet gücünü haiî veya buna ulaşabilecek gücde kurulmasının, temini, 
c) Döviz gelinini artırıcı veya döviz harcamasını azaltid kumlusların gerçekleştirilmesi,: , 
d) Tanımda modernleşmeninsağlanması, *. ' ' 
e) Tarım ürünlerinin^değerlmdirilmesi, 
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f) İstihdamın artırılması, 
gy Gelirin üretime katdanlar arasında adaletio degılımmın sağlanması. 
Teşvik politikası başlıca bu ükderin gerec!kle#rilmesi esasına dayanacaktır. 

Teşvik araçlarının uygulanmasında ağırlıklar: 
Temel sanayi yatırımları : 
Sanayinin gelişmesi amacı ile sağ ıda yauah konularda yapılacak yatınından, istihdama etkileri, üretime dk.l.Mİ i,v,/ l ^andmnu ve tasarrufun 

dafoi Mteri dikkate almarak teşvik tedtoirlerindm öncekide istifadeleri sağlanacaktır. 
1. Gübre 
2. Kâğıt 
3. Bet ro- Kimya 
4. Bakır 
•5. Tersane ve gemi inşası 
6. Otomotiv yan sanayii 
7. Motor 
8. Tratotör 
9. Aktarma organları 

10. Temel kimya projeleri 
11. Temel enerji projeleri 

Ürünlerin değerlendirilmesi ve döviz kasancına yönelen yatırımlar : 
a> Hayvancılığın ge t i r i lmes i p e d e r i 
Eıt ve süt üretimini «artırarak mı m a h ş e r i n daha iyi d e ğ i n d i r i l m e d i ve ihracını sağlamak, böylelikle müstahsilin -gelir dağdımından daha .bü

yük bir pay «tamumu temin etmek için, bu konuda yapıkeak yatırımlar diğer teşvik tedbirleri yanında aynca te^ik f o n t a de de desteklemektir. Bu 
yatırmdarm g e r ç e k l e r i n i sağlamak için tanım kredilerinden öncelikle yararlanmaları S a n a c a k , bu amaçla Ziraat Bankasının plasman programın, 
da yeterli kredi aynüacaktır. 

b) Yem sanayii: 
Yem ve yem yan sanayii kuruluşları program dönemi içinde &*l teşebbüs veya gerektiğinde kamu teşebbüsü vasıtesiyle ^erçeM^tirilecektir. Fonlar

la da desteklenecek olan bu ya t ı r ımımı ^ « M e ş m e s i için'Zirâat Bankasınea yeterli plasman ayrılacaktır. 

c> Yaş sebze veımeyva: 
Değerlendirilmesi de üreticimin gelir b i y e s i n i ehemmiyetli miktarda yüceltecek olan 'bu tarım ürününün gerektirdiği yatırımlar (Ambalaj, taanif, 

p ^ a ı t a ı a , nak i le , depo .gibi), özeffide deatekleneöek, ^ t â l i m l e ve teşvifc fonları ve Ziraat Bankasının plâzman imkânları «berildi bir şekilde M a n , -
lacafctır. Ayrıca turfanda yaş eefoe ve meyva yetiştiriciliği avm imkânlardan istifade edecektir. 
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d) Gıda sanayii : 
Tarmı ürünlerinin, bilhassa sebze ve ımeyvayı taze olarak değerlendirmenin bütün m a t a l için imkânsızlığı, ayrıoa bu sanayiin tankı edeceği fetin-

dam dikkate alınarak 1969 program d ö n e n d e özellikle desteklenecek, bu sanayiin gedmesi için y a t ı ™ indirimi, 'gümrük muafiyeti, fon M a n i a n , 
bankallann plasman •mkânları Renkli bir şekilde kullanılacaktır. 

e) Orman ürünleri : 
Orman ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili yatırımlar özellikle .teşvik olunaeaktır. 
f) Turizm: 
Turizmi 'gelişime projeleri, sosyal ve ekonomik i telerin 'gerçdMeştirilmösi için özellikle desteklenecek projelerdir. 

6. 1969 yıh programında ağırlık verilen iktisadi faaliyetler : 
1969 programımın bir diğer özelliği de merkezi Met prensibinden hareketle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ve plân hedeflerine ulaşma ba

kımından imkân ve gayretlerin 'belirli faaliyet dallarında yoğunlaştırılmasını öngörmüş olmasıdır. Bu am^la gayretlerin yoğunlaştırılacağı faaliyet kol
larının p i m i n d e ; uzun vadeli gelişmeye katkısı, döviz 'gelirlerinin süratle a r t ı r ı lma , teknolojik gelişmenin hızlandırılması kriterleri esas -alınmış
tır. Bu esaMar dâhilinde seçilen projeler 5 ana grupta toplanmıştır : 

Temel sınai projeler: 
Bu grup altında toplanan projeler daha ziyade ekonominin uzun vâdede gelişmesinde dar boğaz teşkil edecek sahalara yönelmiş enerji projeleri ile 

imalât « y ü n d e temel mallar üretimine yönelmiş projeleri İhtiva etmektedir. 
»a) Enerji projeleri r 
İnşa halindeki projelerin zamanında, bitirilmesi başta olmak üzere; Keban, Gökçekaya, Ambarlı ve <Seyitömer santradan ve diğer termik ve hidro-

• elektrik santradan ve tevzii hatları projelerine ağırlık verilmiştir. 
Irak - Türkiye Tabiî Gaz ve Elbistan linyitlerinin değerlendirilmesmde önümüzdeki yıllarda yurt içi enerji talebinin karşılanmasında önemli rol oy-

nıyacak projeler olarak ele alınacaktır. 
b> İmalât sanayiinde temel mallar üretimine yönelen projeler : 
1969 yıh programı sanayileşmeyi geniş çapta etkileyecek büyük projelere önem vermiştir. Bu grupta yer alan projeler demir - çelik, kimya, kâğıt, 

demirdan Ibaşfea metaller, petrol ürünleri, -taşıt onanım ve makina teçhizat sektörlerinde yer almaktadır. 
Demir - Çelik sektöründe ağırlık verilen projeler : 
(1) Üçüncü Demir - Çelik teberi : Bu proje 1.741 milyonu dış olmak üzere toplam 3.760 milyon Tl. na mal olacak ve 1973 yılında tamamlana

eaktrr. Üretim kapasitesi 1 milyon ton olacaktır. 
(2) Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının tevsii: Bu tevsii kapasiteyi 200 bin ton artıracaktır. 

(3) Gübre projeleri : 
Kimya sektöründe ağ ı r la verilen projeler : • 
(ıa) Akdeniz 'gübre kompleksi: Boı projenin dış para talebi 180 (milyar Tl. olup, toplam proje tutarı 450 milyar T l d i r . Proje Nisan tö70 te bi-

tirilecektir. Tam kapasite halinde 148 hin ton Diamonyum Fosfat ve 594 bin ton N Amonyum Nitrat üretecektir. Projenin yıllık net dövk tasarru
fu 25 milyon dolar olacaktır. 
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(b) Samsun Gübre Kompleksi: 
Bu proje programa 1967 de alınım* olup, 1969 yılı ortalarında tamamlanacaktır. Tesisin kapasitesi 71.000 ton/yıl fosfat asidi ve 220.000 ton/vd 

TSP veyahut da 139.500 ton/yıl D.A.P. dır. < i übre projesinin t o p t a maıliyeti 167.3 milyon Tl. dır. Bunun 50.8 milyon lirası dıs paradır. Sulta t asidi 
projesi ise (toplam otoraik 93.7 milyon liraya mal olacak ™ bu .meblâğın 30.7 milyon lirası dış para alacaktır. 

(c> Elâzığ superfosfal projesi : 
Proje kapasitesi en son de l ik l ik lere göre 220.000 ton/yıl Normal Süper FosfaMır. Fabrika ihtiyacı olan 80.000 ton/vıl sülfat ««idini Eı-ani Bakır 

İşletmesi izalbe gazlarından üretecektir. Fosforit ihtiyacı 'ithal voliyle Mersinken sağlanacaktır. Proje Maliyeti •gümrüksüz olarak 48.3 milyon Tl. olup, 
bunun 6.5 milyon Tl. sı deparadı r . 

(4) Petroklmya kompleksi projesi 1 nci ,afha ünitelerinin tevsii ve II nci safha yeni ünitelerini kaplmaktadır. Kompleksin 1 nci «afihas, 
D.D.B. (Badesi Benzen) hariç 1969 ydmda, D.D.B. 1970 yılında, II nci safha 1971 ydmda, 1 nci safha tevsileri 1970 - 1972 vıllannda bitirilecektir. 
Kompleksin III ncü sahası 1972 - 1974 yıllarında yapılacaktır. 

Kompleksin -proje bedeli şöyledir : 
Dış para "Toplam OMilyon Tl.) 

1 nei safha 273.5 7227" 
II nci safha 119.0 214.8 
I nci .safha tevsii 144.6 230.5 

I f i ncü safha 512.1 994.0 
Sentetik kauçuk 1215 257.0 

2.418.8 
Demirden 'başka metaller sektörü : 
05) Alüminyum Projesi : 
Tesis 200 bin ton alumina, 60 'bin ton •alüminyum üretecektir. Projenin gümrüksüz maliyeti 1.827 milyar Tl. olup, bunun 649 milyon Tl. iik kısım 

dış para harcaımasıdır. 
(6)' Bakır projeleri : 
Ergani ©aflar flatosyon ve izabe tevsii projesi 1969 yılında tamamlanaöak ve üretim kapasitesi 18.000 ton/yıl blister bakır olacaktır. 
Karadeniz bakır kompleksi özel sektör ve Etibank tarafından müştereken yapılacaktır. Yıllık kapasite 40 000 ton olup, proje tutarı 1 milyar 

Tl. sidir. 

Petrol ürünleri sektörü : 
(7) W r rafinari projesi : 3 milyar ton üretim kapasitesi olup, proje toplamı 780 milyon Tl. dır. Projenin dış para h a r t a l a r ı .toptanı 

331,2 milybn Tl. dır. Proje 1971 yılında bitirilecektir. 
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Kâğıt sanayii sektörü : 
(8) Kâğıt projeleri : 
(a) Çaycuma kra.ft kâğıdı projesi: Proje 1964 yılında programa girmiştir. Projenin toplam maliyeti 387.1 milyon Tl. dış para h a r c a d ı 145.5 

Ti. dır. Proje kapasitesi 54.400 ton Ikraft kâğıdı ve 30.000ıton selülozdur. I.!,, 
(b) Dalalman sülfat selülozu ve yazı tabı kâğıdı projesi : Bu projenin b^lıca üniteleri şunlardır: Senede 69.300 ton beyazlatılmış ve varı beyaz

latılmış sülfat istihsal edecek olan sülfat selülozu fabrikası; «muhtelif cins yazı tabı kâğıdı is t ical edecek olan 35.000 ton/yıl kapasiteli yazı tabı kâ
ğıdı fabrikası; muhtelif cins karton istihsal edecek olan 40.000 ton/yıl kapasiteli karton fabrikası; pamuk l l e r inden 15.000 ton/yıl viskos selülozu 
imal edecek olan fabrika; projenin toplan! maliyeti 750 milyon Tl. olup, 290 milyonu dış para harcanırıdır. İsletmeye geçiş tarihi Olarak 1970 senesi 
tesbit edilmiştir. 

(c) Aksu mihaniki tanır ve gazete kâğıdı projesi : 
Projenin toplam (maliyeti 366 milyon Tl. ve dış parası 143.2 milyon Tl. dır. Yılda 85.000 ten gazete kâğıdı ve 68.000 ten mihaniki odun hamuru 

üretecektir. Tesis işletmeye 1970 yılında açılacaktır. Tesis 1970 - 1974 yıllan masında Türkiye'nin gazete kâğıdı ihtiyacını taimamen karsılıyabilecektir. 
masında Türkiye'nin gazete fcâğıdıihtiyacmı tamamen karşılıyabilecdktir. 

Taşıt imalât <ve onarım sektörü: 
(9> Tersanelerle ilgili projeler : 
Pendik Tersanesi projesi: Toplam tutarı 140 milyon TU. olup, dış para tutarı 45 milyon Tl. dır. Tersanenin yıllık gemi inşa kapasitesi 75.000 

DWT/yıl ölacaktır. 1969 da programa alınmış 1971 do tamamlanacaktır. 
Tuzla Tersanesi 1969 yılında programa -alınmıştır. 1969 program tahsisatı 15 milyon Tl. dır. 

Makina imalât sektörü : 
(10) Taşıt dizel motorları projesi : 
Bu proje özel sektörce yapılacak bir projedir. Kamyon .ve traktörler için di** motorları imal edileceMir. 
(111 Otomobil projeleri : 
Volvo projesi yılda 20 000 araba imal edecek kapasitede olup, «toplam yatırım 372 milyon Tl. dır. Projenin dış kredi ihtiyacı 17.325.00 $ dır. 
Fiat yılda ortalama 25 000 araba imal edeeektir. Anlamaları « a n m ı S bulunmaktadır. 
(12)' Traktör imalât projesi : 
Senede 20 000 traktör yapılacak yerli üretim oranı % 80 in üzerinde olacaktır. Massery - Ferguson Firması özel sektörle müştereken bu projeyi ger-

çeM^tiredektir. 

Döviz kazanana yönelen özel programlar : 
a) Hayvancılığı geliştirme projeleri : 
IBH projeler besi hayvancılığı, damızlık yetiştirme, yem üretimi ve geliştirmesi ve hayvansal ürünlerin pazarlama ve değerlendirilmesi sahala

rım kapsamaktadır. 
Ib) Yaş meyva - sebze ihracatım geliştirme projesi : 
Bu projeye göre Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Arap .memleketlerine yaş meyva ve sebze öıracedilecekfcir. 
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c) Gıda sanayiini geliştirme projesi, 
d ) Madencilik ve metalürji programları, 
e) Ormancüık ve orman ürünleri pnogramı, 
f) T u r t a d e geliştirme programı, 

Tarımda teknolojik gelişmeyi luzlandıncı programlar : 
a) ToHumluk programı, 
Ib) OT>re kullanımı ve artırma, 
e) Tarımda makineleşme, 
Teknik ve ekonomik etütler: 
1969 programı ile başlatılan ve devam edilen özel araştırma konuları dışında yeni araştırma ve etütler yapılacaktır. 

'malî konular, hart) sanayii, enerji, demir - çelik, makina - teçhizat, horaks ve tarım sahalarında olacaktır. 

IV - 1969 yıb sonunda realize edilecek önemli fizikî hedefler : 
1967 1968 1969 

Birim Gerçekleşme Program Pmgram 
(D (2) (3) (4) 

Bu etütler; iktisadi ve 

( » r e l e r toplamı 
Azotlu 
Fosforlu 
Potaslı 
Sulama 
Tohumluk 
Traktör 
Biçer -Döğer 
Harman makinam 
Suni tohumlama (Sığır) 
Suni tohumlaima (Koyun) 
Hayvan azalma - ilâç]ama 
Hayvan yemi 
Amenâjıman 
Orman yolu 
Ağaçlandırma 
Alüminyum .mamuller 

1 000 ton 
» 
» 
» 

1 000 Ha. 
1 000 ton 
Adod 

» 
» 

1 000 baş 
» 
>: 

1 000 ton 
1000 Ha. 
Km. 
Ha. 

' 1 0 0 0 ton 

1 537 
676 
847 

15 
96 

260 
14 085 

571 
1 124 

167 
268 

37 813 
-

1 100 
3 551 

26 270 
9 

2 540 
900 

1 600 
40 

110 
400 

14 200 
600 

1 500 
175 
350 

39 900 
-

L-500 
3 500 
29 070 

11 

3 440 
1 600 
I 800 

40 
110 
400 

19 200 
700 

1 800 
590 
600 

45 000 
4 200 
1 700 
3 650 
28 400 

12 
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7. Sektörlere göre teşvik tedbirlerinin uygulanmasında ağırlıklar : 
a) Tarım sektörü : 
Tarım, sektörüne teşvik tedbirlerinin uygulanmasında yaş meyva, sebze üretimi ile hayvancılık ve balıkçılığa ağırlık verilmiştir. 
Program döneminde yaş meyva ve sebze üretimini artırmak ve iç ve dr, pazarlarda' değerlendirilmesini temin etmek için yapılacak 

yatırımlarla, hayvancılık ve balıkçılık, yatırımlarına en yüksek nisbette ' (% 80) indirim uygulanacaktır. 
Aynı konular gümrük muafiyeti ile de desteklenecek, açık deniz balıkçılığı entegre tesisleri gümrükte alman vergi ve resimlerden tama

men muaf tutulmuştur. 
Bu sektöre yapılacak yatırımlar ayrıca geliştirme ve teşvik fonlarından da faydalandırılacak, gerekli görülen hallerde karma teşebbüs 

kurulması yoluna gidilecektir. 

b)' Madencilik sektörü: 
Madencilik sektöründe ağırlık verilen konular maden arama ve istihracı, cevher hazırlama ve değerlendirmedir. Söz konusu edilen saha

larda yapılacak yatırımlar yüksek nisbetlerde indirimden faydalanacak ve ayrıca gümrükte alman vergi ve resimlerden kısmen muaf tutula
caktır. Özellikle onyx mermer üretecek modern tesisler yüksek indirim nisbeti ile teşvik olunacaktır. 

Cevher arama, üretim ve zenginleştirme yatırımları geliştirme ve teşvik fonlarından da yararlanacaktır. 

e) İmalât sektörü: 
İktisadi kalkınmanın kısa sürede başarıya ulaşabilmesi geniş ölçüde sanayileşmenin gerçekleşmesine bağlıdır-. Sanayileşme vetiresinin 

hızlandırılması ise bu sektöre ağırlık kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla program döneminde özellikle imalât sanayii sektö
ründe teşvik edilen konular genişletilmiş, öteden beri teşvik edilen konulardan sınai kalkınmada önemli fonksiyonu bulunan üretim 
kolları için indirim ve muafiyet nisbetleri yükseltilmek suretiyle teşvik tedbirlerinin etkenliği artırılmıştır. 

Program döneminde ihracata dönük gıda sanayii ile orman ürünleri sanayii, kâğıt sanayii ve sigara sanayii yüksek nisbetlerde yatırım 
indiriminden faydalandırılacak ve bu faaliyet kollarına kısmi gümrük vergi ve resimleri muafiyeti uygulanacaktır/ 

Tarım mahsulleri üretiminin artırılmasında önemli bir rolü bulunan kimyevi gübre ile ilgili tesisler, teşvik tedbirlerinden en geniş öl
çüde faydalandırılarak program döneminde de bu konudaki yatırımlara % 80 nisbetinde yatırım indirimi ve gümrük vergi ve resimlerinde 
tam muafiyet uygulanmasına devam olunacaktır. 

Program döneminde teşvikine ağırlık verilen konulardan biri de Petro - Kimya tesisleridir. Sentetik esaslı maddelere muhtaç bulunan 
sanayiin bu ihtiyacını geniş ölçüde karşılıyacak olan Petro - Kimya tesisleri % 80 nisbetinde yatırım indiriminden faydalanacak ve ayrıca güm
rük vergi ve resimlerinden tamamen muaf tutulacaktır. 

Otomotiv sanayiinde, ınontajcılıktan gerçek anlamda imalât sanayiine geçi lmece geniş ölçüde katkıda bulunacak olan otomotiv yan sanayiine prog
ram döneminde ayrı bir önem verilmiştir. Bu maksatla motor esas parçlarmm seri halde imali, nakil vasıtaları elektrik donatımı imali, motor yakıt 
ve donanımı aksamı,' kuvvet ve hareket aktarma organları, süspansiyon aksamı gibi temel parçaların imali için yapılacak yatırımlar yüksek nis-
betli yatırım indirimi listesine alınmıştır. Diğer taraftan aynı yatırımlar yüksek nisbetlerde Gümrük Vergi, ve resimleri muafiyetinden yararla
nacaklardır. Bunların yanında, benzin ve dizel motorları imalâtı en yüksek nisbette yatırım indiriminden faydalanacak, dizel motorları ile ilgili ya
tırımlar Gümrük Vergi ve resimlerinden tamamen muaf tutulacaktır.. 
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Süratli sanayileşmenin gerçekleşmesinde özel bir yeri olan çimentoyu üretecek tesisler program döneminde yüksek yatırım indirimi nisbeti ile 
teşvik olunacaktır. 

Türk Deniz Ticaret Filosunun iç ve dış ticaret hacminin gerektirdiği bir büyüklüğe ulaşmasını temin için, gemi inşaata, gemi onarım ve inşa te
sisleri yatırımlarına program döneminde özel bir ağırlık verilmiştir. Gemi inşaatında % 80 yatırım indirimi ve ithal edilecek malzemelerde % 100 
gümrük muafiyeti, iç ve dış hatlarda nakle elverişli ekonomik kapasiteli bütün gemi inşaat faaliyetine uygulanacaktır. Bunun yanında yurt için
de inşa edilen 2 500 DWT un üzerindeki gemilerde vergi iadesi yapılması yoluna da gidilecektir. 

Yukarıda açıklanan teşvik tedbirleri yanında imalât sektörü, en geniş ölçüde karma teşebbüs kurulması imkânlarından faydalandırılacak ve 
belirli konularda yapılacak yatırımlar Geliştirme ve Teşvik fonlarıyla desteklenecektir. 

d) Ulaştırma sektörü : 
Ulaştırma sektöründe evvelki yıllarda uygulanan teşvik tedbirleri devam ettirilecek, ayrıca 1969 program döneminden itibaren ticaret gemileri 

% 70 nisbetinde yatırım indiriminden faydalanacaktır. 
c) Turizm sektörü : 
Önceki yıllarda olduğu gibi genel olarak turistik tesislerin en yüksek nisbette yatırım indiriminden faydalandırılmasına devam olu

nacaktır. 1969 program döneminden itibaren büyük turistik oteller teçhizat kuruluş yatırımlarına % 80 nisbetinde Gümrük Vergi ve resimleri 
muafiyeti uygulanacaktır. 

Bu sektörlerde yapılacak yatırımlar geliştirme ve teşvik fonlarıyla da desteklenecektir. 

f) Genel ener j i : 
1969 program dönemine kadar yüksek nisbetli yatırım indiriminden ve gümrük muafiyetinden faydalandırılmamış bulunan genel enerji 

konusundaki yatırımlar, sınai gelişmedeki önenn göz önüne alınarak, bu dönemde yüksek nisbetli yatırım indirimi listesine ve ayrıca güm
rük muafiyet listesine dâhil edilmiştir. 

Bu listeler gereğince enterkonnekte sisteme bağlı 25 MVA ve üstünde bölge santralleri, 154 KV ve daha yukarı gerilimli enerji nakil 
hatları ve bu tesislere ait transformasyon istasyonları ve transfarmosyon istasyonlarının 154 KV ve daha yukarı gerilim için gerekli aksamı
na % 70 nisbetinde yatırım indirimi ve Gümrük Vergi ve resimleri muafiyeti uygulanacaktır. 

8. Kredilere ilişkin tedbirler : 
a) Selektif kredi uygulaması : 
1969 program döneminde de, kredi sisteminde ıselektif kredi uygulamasına bir önceki yılda olduğu gibi devam edilecektir. 
Bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacı ile gedmemiş bölge olarak kabul ©dilen 23 ilde fonlardan desteklenmesi öngörülen yatırım

lar için geliştirme ve teşvik fonlarından açılacak kredileme normal ödemesiz süre bir misli artırılarak uygulanacaktır. 
Bu illerdeki yatırımlara fanlardan yöneltilen krediler hangi amaçla kullanılıyorsa (Organize sanayi bölgeleri fonu hariç) * (konuda tesbit edi

len faiz kaddine ıgöre yüzde 2 nimetinde düşük faizle kul landı racak ve .bu yatırımlarda yatırımın % 30 ımun öz ,kaynaktan-kanşılainması yeterli 
görülecektir. 

Ayrıca 13 . 9 . 1968 tarih ve 6/10649 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına dair Kararın 2 nei 
maddesi ıgereğince serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz yüzdesinin üçü 
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Merkez Bankası nezdindeki selektif kredi fonımdan karşılanacak, mütebakisi müstakrizden alınacaktır. Bu u y g u l « Yatırımları ve ihracatı Ge
liştirme ve Teşvik Bürosundan belge alınması kaydiyle, 261 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kati ve geçici vergi iadesi listelerin
de yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât s arkalarındaki kredi işlemlerinde de yapılacaktır. 

<b) Orta ve uzun vadeli (krediler : 
Ekonomide artan yatırımlara ilişkin olarak beliren müteşebbislerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyael anının karşılanması için, banka sotemi 

içinde gerekli İmkânların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
Bu amaçla, T. C. Merkez Bankasının smai y a t ı m l a r l a ilgili, orta ve uzun vadeli kredi alemlerine ait senetleri reeskonta kabul etmesini sağ-

lıyacak mevzuat değişikliği yapılacak ve böylelikle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Smai Yatırım ve Kredi Bankası ve Türkiye Halk Ban
kasının orta vadeli kredi alanına yönelttikleri kaynaklarm takviyesi imkânı hâsıl olacaktır. 

T. C. Ziraat Bankasa, Halk Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Banfcaılarmın plasman programlarının nazırlanmasında, 1969 yılı programında 
ağırlık verilen faaliyet kolları göz önünde bulundurulacak ve Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınacaktır. 

e) isletme rehnli : 
Özellkle, sanayi sektöründe yatırımların finansmanında teminat sorunu büyük bir önen, arz etmektedir. Kredi veren kuruluşların, mevcut 

ö t e m i n gereği olarak gayrimenkul teminatını tercih eğilimleri, plân hedeflerine aykırı olarak gavni,menkul yatırımlarını ıtesvik etmekte, müteşeb
bisti kut olan kaynaklarının tamamının sınai üretim amacı güden yatırımlara yönelmesi imkânını Engellemektedir. 

Bu mahzuru gidermek için, 1969 program döneminde küçük, oırta ve büyük ölçüde sınai yatırım" yapan müteşebbise, gayrimenkul ipoteği ha
ricinde teminat kolaylığı sağlamak üzere, bir si3ile kayıt esasına göre ve menkullerin teslim şartı a r a n m a k s ı n rehnedilebilnıesini mümkün kıla
cak olan bir işletme rehni sistemi geliştirilecek, esasları tesbit edilerek yürürlüğe konmasına çalışılacaktır. 

d) Dış kredi tahsisleri (Proje kredileri) : 
Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun olarak dış .kaynaklardan sağlanacak döviz kredilerinin yatırım projelerine aktarılmasında aracı 

kuruluşlar, aşağıdaki esaslara uyacaklardır. 
Bu kredilerden, 1969 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karara ekli III ve IV sayılı listelerde yer alan sektörler 

ve üretim kolları ve 1969 program döneminde özel sektörü teşvik (tedbirlerinin uygulanan asında öncelik tanınan sektörler ve üretim konulariyle 
ilgili projeler yararlanabileceklerdir. 

Bu kredilerle ilgili uygulamada, aracı kuruluşlar tarafından, yukarda sözü edilen III ve IV sayıh listelerde yer alan üretim kollarındaki proje
lere öncelik tanınacaktır. 

9. ihracat ile ilgili tabirler : 
a) Vergi iadesi uygulamasında geçici listede bulunan .kalemler yıl içinde kati listeye alınacak ve ihraç imkânı görülen diğer mamullerin liste 

içinde süratle yer alması -sağlanacaktır. 
'b) Getirilmiş olan ihracat kredisinin maliyetlerinin yükselmesine mâni olmak amaciyle bankaların aldıkları masraf kardıklar ının belli âzami 

bir ntabet olarak tesbit edilmesi derhal tamamlanacaktır. 
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Krediyle ihracat : 
c) Kısa vadeli liıracat (kredileri için Maliye Bakanlığınca çıkarılan seri VII ve 54 sıtra No. lu Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 

sayılı Karara ilişkin tebliğdeki hükümlerin işlemcini temin için Ticaret Bakanlığınca en kısa z a r ı n d a bir yönetmel i çıkarılacaktır. 
Uzun vadeli kredili lihracatı mümkün kılacak mevzuat değişikliği program döneminde gerçekleştirilecektir. 

İhracat sigortası : 
d) İhracat sigortası konusunda yapılmakta olan çalışmalar sonuçlandırılarak program döneminin iilk yarısında bu müessese üsler hale getirile

cektir. 
e) 1968 program döneminde getirilmiş olan ihracat kredisi, proje bazında döviz tahsisi, vergi iadesi uygulamalarına devam edilecektir. 
İhracat formalıtelerimin basitleştirilmesi : 
f) İhracata teşebbüsü önleyici miktar ve de*er olarak ihracatı gücleştiricli, ihracatta mütaallik işbrin yürüyüşünü, işleyişini yavaşlatıcı, zaman 

alıcı nitelik taşıyan dar boğazlarm ortadan kaldurılması 1069 yılmda tamamlanacaktır. 
Bu amaçla, lihracatçı sıfatının kolayca iktisabı, ruhsatname 'alınması ve yenilenmesi, 'ayrı ayn mercilerce çeşitli zamainılarda ve yerlerde yapıl-

maki,, olan' ihracat kontrollarınm daha rasyonel işler ıbir hale sokulması halihazırda istenen ve aslında ise fonksiyonunu yitirmiş olan formali
telerin kaldırılması 1969 yılında yerine getirilecektir. 

10. Organizasyon: 
a) Yaş meyva ve sebzemin değerlendirilmesi, '- ™ ,lıs pazarlara uygun fiyat ve zamanda intikalini sağlamak iein, 1968 program dönemlinde 

üretici bölgelerde, özellikle müstalhsıllarm iştiraki ile -kurulmuş olan organizasyonla tamamlanacak ve gerekli tesislerle teçhiz edilecektir. 
Nalkliyc ve pazarlama konusunda mahallî şirketlerin de iştiraki ile merkezî nakliye ve paızarlama orgauizasyona! program döneminin ilk yarısm-

da tamamlanacaktır. * ' ' 
*>) Gıda sanayiinin bir- zincirimi teşkil edecek şekilde, organize olmuş üretici bölgelerden başlıyarak meyva suyu, konserve, fccmSanitre şarap 

ve ispirto tesisleri kurulması teşvik fonları ile de desteklenecek; gerekirse karma teşebbüslere gidilecdktir. 
c) Besi ve damızlık hayvan yetiştiriciliği organizasyonu hazırlanmış projelere göre geliştirilecektir. 
Canlı veya kasilmiş hayvan ihracımın Et ve Balık Kurumunun denetim ve koordinatörlüğünde yapılması sağlanacaktır. 
d) Küçük sanayicileri, el sanatlarının belli ekonomik büyüklükler halinde toplanmaları organizasyonu desteklenecek Halk Bankası plasman

ları bu konuda geliştirme ve teşvik fonları ile ahenkli olarak kullanılacaktır. Küçük sanayi ve el sanatlarının geliştirilmesi için Halk Bankasınca 
yeterli plasman yapılacaktır. 

e) Maden arama ve işletme gerektiğinde yabancı sermaye katkısı da temin edilerek, arama, işletme ve pazarlama organizasyonları destekle
necektir. 

f) Sanayi mamullerinin, özellikle tekstil ihracım geliştirmek için, müşterek pazarlama ve tanıtma organizasyonları program dönemi içinde ger
çekleştirilecektir. ^ " • 
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11. Kamu iştiraki : 
1969 yılı program döneminde özellikle tarım ve imalât sanayii sektörlerinde kamu iştirakine yer verilecektir. 
Tarımda hayvancılık ve su ürünleri, imalât sanayiinde ise gıda, kimyevi, gübre, metalürji (bakır) yatırımlarına kaınıı iştiraki yönünden önce

lik verilecektir. 
Program dönemi içinde, kamu iştiraki ile 10 yem, 10 süt ve 5 çimento fabrikası tesis edilecektir. Kars, Mardin, İsparta, Ünye ve Bolu'da ku

rulacak olan çimento fabrikalarından Kars ve Mardindekiler Devlet eliyle gerçekleşecektir. 
Kamu iştirakleri ayrıca geliştirme ve teşvik fonlarından destekleneceği gibi, iktisaden gelişmemiş bölgelerde kamu iştirak payı âzami nisbetine 

kadar yükseltilecektir. 
Kamu iştiraki ile kurulacak olan yem, süt, çimento fabrikaları için verilen adedlo* asgari olup talep ve organizasyon tesis edildikçe bu miktar

lar artırılacaktır. 

12. Yatırım indirimi sisteminin geliştirilmesi : 
a) Yatırıma tahsis edilen kârların v^ergi dışı bırakılması : 
Yatırım indiriminde halen yürürlükte olan sisteme göre, indirim istisnası, yatırımlar kısmen veya tamamen gerçekleştirildikten sonra uygulan

maktadır. Oysa yatırıma başlama ve gerçekleştirme yılları yatırımcının en fazla finansman ihtiyacı olduğu dönemdir. Yatırım indiriminin, yatırı
mın gerçekleşmesinde etkin ve aktif bir tesir icra etmesini sağlamak ve yatırımcıya geniş ölçüde finansman imkânı temin etmek üzere yatırıma 
tahsis edilecek kârlar yatırım indirimi istisnası kapsamına alınmak suretiyle yatırımların bu şekilde teşkil edilecek fonlarla gerçekleştirilmesi im
kânları araştırılacaktır. 

b) Sermaye şirketlerinde istisnanın etken bir hale getirilmesi : 
Yürürlükte olan sisteme göre sermaye şirketlerinde yatırım indirimi sadece Kurumlar Vergisine ve stopaj matrahına uygulanmaktadır. Dağıtı

lan kurum kazançları da istisna kapsamana alınmak suretiyle yatırım indiriminin kurumlarda da etkili bir yatırım temayülü yaratması imkânı 
sağlanacaktır. 

C) Uygulama düzeni bakımmdan 1969 yılı programında getirilen yenilikler : 
(1) Uygulama sırasında yatırım gerçekleşme süresi ile yatırım toplam maliyeti arasındaki ilişkilerin devamlı olarak gözden geçirilmesi suretiyle 

hizmetlerin optimal maliyetle yapılmasının sağlanması ile ilgili metotlar, 
(2) Gerekli finansmanın zamanında sağlanabilmesi için kuruluşlarca aylık harcama programla'-m hazırlanması, bunun merkezî kademede aylar 

itibariyle yıllık bir program haline getirilmesi kuruluşlarca hazırlanacak, 
(3) 5 er yıllık uzun vadeli yatırım programlarının devam eden işler bölümü için Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 5 er yıllık bir uygulama 

programı meydana getirilmesi, 

(4) Yıllık programların hazırlanmasında yatırımcı kuruluşlarca her proje için maliyet/süre, işçi/süre, malzeme/süre, makina/süre analizleri
nin yapılması ve önceliklerin bu analiz sonuçlarmdaki optimizasyona göre verilmesi, 

(5) 100 milyon Tl. üstündeki projelerin uygulanmasında iş programlarının «Critical Path Method» veya «Projeot Evaluation Review technique» 
metotlarından biri ile hazırlanması, 
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(6) Program. değişikliklerinde program flexibilitesini muhafaza ile birlikte değişiklik sayısını asgariye indirici tedbirler, 
(7) Raporla izleme yanında, toplantılar ve yerinde görme yolu ile de uygulamayı izleme, 
(8) Ekonominin tümünü alâkadar eden büyük projeleri yatırım safhaları itibariyle aylık olarak izleme, 
(9) Organizasyonda merkezden taşraya doğru geniş bir yetki dağıtımı prensipi içinde yeni metotlarla çalışma, 
(10) Yeniden teşkilât kurmayı araştırmalara dayandırmak ve mücbir haller dışında yeni teşkilâtlar kurdurmamak, 
(11) Her üç aylık dönemde tüm ekonomik ve sosyal yapı hakkında rapor hazırlanması, 
(12) Koordinasyonu etkili hale getirici yeni metot ve tekniklerin, uygulama alanına sokulması, 
(13) İktisadi Devlet Teşekkülleri reorganızasyon projesinin : 
a) Organizasyon ve metot uygulaması ile, 
b) Personel ve personel işlemlerinin' düzenlenmeleri itibariyle, 
c) Yeni muhasebe teknikleri ile, 
d) Kaynakların ıslahı ve geliştirilmesi itibariyle, 
Uygulamaya sokulması. 

IV - D. P. T. B Ü T Ç M : 

A) DPT mn 1962 - 1968 yılları itibariyle bütçelerinin seyri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1962 yılından 1968 yılma kadar olan bütçe ödenekleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bölümü Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

1962 Malî Yılı 

Bütçe rakamı 

3 252 318 
509 501 

1 936 001 
10 000 

2 000 

Yekûn 5 709 820 
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12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 
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1963 Malî Yılı 

(A/ l ) Cari harcamalar 

5 531 882 
541 701 
250 000 
343 000 
10 002 

Yekûn 

(A/3) Sermaye teşkili 

Man transferler 
iSosyal transferler 
Borç ödemeleri 

6 676 585 

transfer harcamaları 

1 
10 000 
2 000 

Bölümü Ödeneğin çeşidi 

Yekûn 12 001 
(A/l) 6 676 585 
(A/3) 12 001 

(A/l + A/3) T e l e s e 

1964 MALÎ YILI 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bütçe rakamı 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Yekûn 

5 793 412 
521 701 
300 000 
451 550 
25 002 

7 091 665 
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34.000 
35.000 
36.000 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

85 771 
10 000 

2 000 

Yekûn 
(A/ l ) 
(A/3) 

(A/ l + A/3) 

97 771 
7 091 665 

97 771 

7 1 8 9 436 

Bölümü Ödeneğin çeşidi 

1965 MALÎ YILI 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bütçe rakamı 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

Yekûn 

5 832 258 
658 300 
300 002 
276 000 

25 002 

7 091 562 

(A/3) Sermaye teşkili transfer harcamaları 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

10 000 
2 000 

Yekûn 
(A/ l ) 
(A/3) 

(A/ l + A/3) 

12 002 
7 091 562 

12 002 

7 103 564 
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Bölümü ödeneğin çeşidi 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

34.000 
35.000 
36.000 
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1966 MALÎ YILI 

(A/l) Cari harcamalar 

Bütçe rakamı 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kuram giderleri 
Çeşitli giderler 

7 €57 148 
701 200 
750 002 
261000 
195 000 

Yekûn 8 964 350 

(A/3) Sermaye teşkili transfer harcamaları 

Maiî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

1 
23 000 
2 000 

Yekûn 
(A/l) 
(A/3) 

(A/l + A/3) 

25 101 
8 964 350 

25 101 

8 989 451 
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34.000 
35.000 
36,000 

Bölümü Ödeneğin çeşidi 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kuram giderleri 
Çeşitli giderler 

- 1 6 9 -

1967 MALÎ YILI 

(A/l) Cari harcamalar 

Bütçe rakamı 

7 931 823 
680 100 
300 002 
200 000 
145 000 

Yekûn 9 256 925 

(A/3) Sermaye teşkffi ve transfer harcamaları 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

23 000 
2 000 

Yekta 

Yekûnlar toplamı 

25 101 
9 256 925 

25 101 

9 282 026 
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Bölümü Ödeneğin çeşidi 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

21.000 
23.000 

34.000 
35.000 
36.000 

— 170 -

1968 MALÎ YILI 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bütçe rakamı 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

9 718 215 
1 910 150 

160 003 
6 

437 000 

Yekûn 12 225 374 

(A/2) Yatırım harcamaları (Kalkınma fonu) 

39 500 000 

500 000 

Yekûn 40 000 000 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Etüt ve proje gideleri 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları 

Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Yekûn 
(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırımlar 
(A/3) Sermaye teşkili ve 
harcamaları 

(A / l + A/2 + A/3) = 

1 
19 800 
2 000 

transfer 

21801 
12 225 374 
40 000 000 

21801 

52 247 175 
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1968 YILI BÜTÇE UYGULAMASI : 
a) Cari harcamalar : 
1968 yılı cari harcamalar ödenek tutarı olan 12 225 874 liradan % 51.4 ünü teşkil eden 6 292 855 lirası 1 nci altı aylık devrede fiilen harcan

mış bulunmaktadır. Aynı harcama seyri takibettiği takdirde cari bütçe ödeneğinin harcanabileceği tahmin edilebilir 
Maaş ve ücret tertiplerindeki ödeneklerden münhal kadrolar sebebiyle tasarruf sağlanabileceği düşünüle-bilirse de sözleşmeli personel ücöreti ile 

ilgili 6 milyon liralık ödeneğin harcama seyrine -öre tamamen harcanabileceği düşünülmektedir. 
Bunun yanında hizmetle ilgili yurt içi ve yurt dışı yolluklar kesimi harcamaları bütçe ödeneğini tamamen harcıyacak bir görünüştedir. 
Yakacak atomdarı ödeneğinden Merkez binasının ısıtma giderlerinin Dışişleri Bakanlığınca karşılanması ve yeni binaya bahar ayları içinde ge

çilmiş obuası seibeibiyle bu ödenekten bir miktar tasarruf sağlanacağı, harcama imkân ve zorlukları se/bebiylc de uluslararası yurt dışı toplantı 
giderlerinden tasarruf sağlanabileceği düşünülmekle beraber ıliü-er tertiplerdeki ödeneklerin normal şekilde harcanabileceği tahmin bilmektedir. 

Netice itibariyle Devlet Planlama Teşkilât!, 1M8 yıh cari bütçe ödeneğinin ihtiyaca kâfi gelebileceği, harcanamıyan ödenek miktarının gecen 
yıllara göre daha düşük bir seviyede kalacağı düşünülebilir. 

b) Yatırım harcamaları : 
1968 yılı Bütçesi ile uygulanmasına başlanılan kalkınma fonu ödeneği olan 39 500 000 liradan ;!8 000 000 lirası etüt ve proje giderleri tertibine 

konulmuştur. 
lîıiTÜne kadar yapıİmiş bulunan .mukavelelerin tutan 25 'HH 450 Hradır. Ancak yapılan mukavelelerin bir ,-oğu araştırma. ve proienin malhi-

yetine, özelliğine göre Devlet Plânlama Teşkilâtına, firmaların personel, genel gider ve müşavirlik ücretlerini ve bâzı belli giderlerini muayyen 
nisbetler dâhilinde karşılama külfeti tafbmil eUPindmı fiilî ödenmek mukavele tutarı 25 .188 450 liranm daha üstünde bir yekûn tutmaktadır" 

Ayrıca 1968 yıh Bütç.e Kanununa konulmuş bulunan 47 nci anaddenin tatbikatı olarak bu ödenekten İçişleri Bakanlığının idari reorgaııizas-
yon çalışmaları projesi için ,İ00 000 lira da bu Bakanlık büfesine aktarılmıştır. 

Millî İ ş i t im Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından beraberce yürütülen «Fen Lisesi tarafından uygulanıp geliştirilmiş fen öğretimi programla
rının <\^cr Türk liselerinde de uygulanması üzerinde araştırmalar.» adlı proje için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna 1968 yılı 
içinde 1 160 000 lira ve. mütebakisi de 1969, 1970 yıllarında ödenmek üzere 4 960 000 liralık protokol yapılmıştır. 

Bu suretle 47 nci madde tatbikatı ile ilgili ! 460 000 liranın .mukaveleler tutarı 25 188 450 liraya ilâve edilmesi halinde 26 648 000 liralık bir 
taahhüde girişildiğio-örülür. 

Mezkûr tertipten bugüne kadar yapılan ödemeler tutarı ise 16 468 000 liraya ulaşmıştır. 
Taşıt için kurulan ödenek harcanmış bütçeye konulan 1)5 taşıt teslim alınmış ve bir adedi de alınacaktır. 
Teknik personel ücretleri için konulan ödenek harcanmamış bahis konusu giderler 21.111 nci etüt proje giderleri maddesinden karşılanmıştır. 
Teknik personel geçici görev yolluğu .maddesine konulan 500 000 liralık ödenek ilgili personelin program, etüt ve projelerle ilgili yurt içi ve 

yurt dışı seyahatlerine kâfi gelmemiş, teknik personel ücretleri maddesinden 500 000 liralık aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaç karşılanmıştır. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödeneği esasen çdk cüzi olup tamamen harcanabilecektir. 
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B) Devlût Plânlama Teşkilâtının 1969 malî yılı bütçe teklif i : 

Devlet Plânlama TeşMâtı 1969 yılı büteosi cari h a r ç l ı d a n icm (A/ l ) işaretli cetvelde S e r i l d i ğ i ii.ore 14 940 
(A/2) işaretli cetvelde gösterilmiş olup 50 000 000 lira ve »ernıa VB'teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işareti 
30 027 001 lira ki, toplam olarak 94 967 025 lira Ödenek teklif .edilmiştir. 

024 lira, 
i cetveldi 

yatırımı 
göMt'en 

harcamaları' 
kliği liflere 

Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Toktan" 

21.000 
23.000 

Toplam 

(A/ l ) 

1968 

Cari harcamalar 

1969 Fazlam 

9 718 215 
1 910 150 
160 003 

6 

437 000 

12 225 374 

(A/2) 
39 500 000 

500 000 

11 799 515 
2 063 500 

•60 003 
150 006 
867 000 

14 940 024 

2 156 300 
231 500 
50 000 
150 000 
475 000 

3 062 800 

Yatırım harcamaları 

49 600 000 
400 000 

10 100 000 
300 000 

Toplam 

34.000 
35.000 
•36.000 

40 000 000 50 000 000 10 400 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

1 30 000 001 30 000 000 
19 800 25 000 -5 200 
2 000 2 000 

Eksiği 

75 000 
78 150 
150 000 

45 000 

348 

400 

150 

000 

400 000 

21 801 
(A/ l ) Cari harcamalar : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 yılı cari harcamalar ödeneği 

lira fazladır. Artış nisbeti % 22 dir. 

30 027 001 30 005 200 

14 940 024 lira olup 1968 yılının 12 225 374 liralık ödeneğine nazaran 2 714 650. 
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Bu a r t ı c ı 1 88;) 000 lirası bağıda görüleceği üzere artan is hacmi ve 933 savdı Kanunun teşkilâta yüklediği görevlerin en ivi bir sekil ve se
v i y l e ifa« ve 1 5 . 4 . 1968 gün ve 6/9901 sayılı Balkanlar Kıınıkr Kararı ile sözleşmeli personel ücretlerimde % 40 a kadar 'Vapılabilecek zamları kar
şılamak ve artan pemond ihtiyaemı tvJâi;: etmek a<macı ile konubnuştur. 

Ayrıca veni kiralanan binanın n : c e l e : ; ' « • : ile ve vine artmakta olan iş bacınına 'muvazi olarak su, tcmizlik, avdmlatma, vavm ve veni hikme
te giren tanıtlar ve PTT -der is indeki a ı ^ l a r sebebivle " 200 0(K) lira civarında bir artış nıüşalıade edilmetkddi,. 

1968 yıh programının u y g u k n m ^ , koordinasyonu've izlenmesi giderleri için geçen yıl konulan 150 000 liralık ödenek >hu tertipte* çıkarılmı* ve Kal
kınma Plânı ve 1969 yılı programını tanıtma ve uvgulaması hizmetleri ile bir -arada- mütalâa edilerek 16.310 nen madde olarak yeni bir tertip açılarak 
300 000 lira fazksı ile 450 000 lira olarak teklif' edilmiştir. 

Ayrıca, 933 sayılı Kamınım D. P. T. na yüklemb bulunduğu görevlerin gerektirdiği mükellefiyetler karşılığı ile ezcümle; 
İdareci ve ya t amc ı b r e l e r yönetimeileri île p ;ân ve programın tanTtılması için yapılacak yurt içi «opfentı masrafları, her türlü yavın ve tanı toa 

giderleri ,1e bu tertipten karşılanacaktrr. 
Ahmakta olan iş bacminı belirtmek maksadı be Teşkilâtın gelen ve giden evrak sayısmdaki artışı belli etmek faydalı olacaktrr. 

Gelen evrak (İMen evrak 
sayı* 

1967 yılı tamamen 11 623 5 438 
1968 15 . 10 . 1968 e kadar 15 150 8 275 

Bu tempo ile iş bacınında % 100 den fa^la bir artış olacağı talimin edilebilir. 
Buna mütenazır olarak da, 
Personel sayısındaki artışa gelince : 
Sözleşmeli personel tededi : 
Şubat 1968 226 
Ekim 1968 e kadar alınan yeni personel 95 

Ekim itibariyle ~321 
Maaşlı personel 42 
D Cetveli ücret 69 
E Cetveli ücret 2 

Ekim itibariyle ~434 

A / l Yatırım harcamaları : 
1969 yılmda 933 sayılı Kanun gereğince girişilecek araştırma, etüt ve projeler için geçen yıldan 10 000 000 lira fazlam -ile 50 000 000 lira teklif 

edilmiştir. 
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İki ödeneğin bıA^ .U-taıiği d o ^ y ı : . ^ , aşağıdaki şekilde bir ayırıunaktabi tutulması Faydalı mütalâa («1il m iştir. 

l 4 t ü t v e p r o H e r • ç i n 43 G00 000 
T,!dvk ve . sö^ t /n - ' i w.-,u?vl i l c n l e r i 0 000 00Î) 
T n k ^ k ve dir.^mu], ^:v,,,d yül<iu*n .1 000 000 
Makimi ve 4:. ;hizat ve laşıt Mİınvlan 400 000 

;,O"OW~(MÜ 

Avr.cs,, i963 •;.lı J ü v ^ m k u 2I . .n l nci İOlüi e ım>je giderleri bihıyesluden kaıvah-'imOda. olan ,ö,4,,ara!i p e r e n e ! üerrtlrri,»vı-ı kir k a k , . o^.-nk 
gö^eriluniskir. 903 «r/ ı l ı Kanunla verilen ^ r ^ k a k u .ilası 'için aimar-a-k personel - -ıN. i ^ ı n , - vkanoa k u r u c u Teşvik vo k^maıum. Dadoai büm'esin-
<k) to,| dana M Yat ıma .v İb , - : .™ 4V,v;k, Y; ; İ.,,;UM I V . ^ ^ I M , T a r i k i v e ^ ı : , , , i ıki^ı, ' : i> ,kk . Tv Y' küllerinin V . n . k H i Hl,:on i, ın.r Koıair:- .«»].n:..nı î 1-
.-İli j m v k ^ l . . v rV" , , e O H - . ia i : , 'ka:!: ; ; ;- »,; ;vv 0k/hdamı edilecek aüdenmcd p e r g i r i n . ücretİerinbı ayrıca ve vat ımı, k ü f e s i içinde KÖsLorilınem 
lümır:vLuw?ayd'ı:ıJ.KÖrü!!r,vihtiiir. 

(A /3 ) sermaye teşkili ve transfer- harcamalar ı : 
İİKİ9 yılı Devlet Plânlanıa Teşkilâtı bütçesinin yuka rda sayı lanlara ilâveten «memli olarak yetirdiği yenil iklerden birisi de ihracat ı geliştir

me program. ve projeleri için ;i0 000 000 l i rabk bir ödenek teklifi ihtiva okmcallir. 
Bahis konusu ödenek Ihraçatımızı teşvik ve i l i ş t i r m e i y e s i n e matuf faaliyetleri olan genel ve katma bütçeli .İdarelerin mevcut veya yeniden 

doğacak iht iyaçlar ını karş ı lamak, pazarlama ve ihracat ı teşvik için Önem verilen diğer konu la rda bu idareler i zamanımla, desldklemek için bütçe
lerinin ilgili veya yemden açılacak ter t ip ler ine ak ta r ı lmak üzere konulmuştur . 

Ayr ıca aynı maksa t la r la Kamu Teşebbüsleri ve İk t i sadi Devlet Teşekküller ine yapılacak ödeme le rde bu ter t ip ten karş ı lanacakt ı r . 
Diğer t ransfe r ter t ip ler inde 5 200 lira dışımla her hangi bir ar t ış yoktur . 
Y a k a r d a k i izalhatımızdan da anlaşılacağı üzere Devlet P lân lama Teşkilât ının 19G9 yılı Bütçe teklifi 2 nci P,es Yı lhk P lan ilkelerine ve 1969 yılı 

p r o g r a m hedeflerine uygun ve muvazi olarak hazır landığı gibi samimî ve mümkün olduğu uisbette tasar rufa r iayet edilmek suretiyle hazırlanmıştır . 

C) Uygulamada detay güçlükler : 
Yat ı r ımlar ın uygu lanmas ındak i gecikmelere se^beibolandetay güçlükler : 
a) Malî yıl ile programı yılının intulbak etmemesi, 
!b) 2490 sayılı Kanunun ihale sisteminde süre uzamasına sdbdbolan hükümler i , 
c) İk t i sad i Devlet Teşekkül ler inin ya t ı r ım projeler inin incelenmesinden doğan gecikmeler, 
d ) Yapı mütaaftûıitliği müessesesinin düzenlenmesi komisi., 
e) Yapı malzemesi teminindeki gecikmeler, 
±7 Yatınım malları itJhalinde karş ı l a şdan g ü d ü k l e r . 

-olarak d ikka t i çekmiş ve İRI konular ın ıslahı yo lunda çalışmalar- yapılmıştır . Dunum aşağıdaki gübi özetlenebilir-
a) Malî y ı l p m g r a m yılının in t ibak etmemesi konu'su: 

http://Avr.cs
http://21.nl
http://itJhalin.de
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Kamu yatırından üçer ayhk dönemler halii.de incelendiğinden, yatırını harcama oranının p a r a m ı dönemi sonunda 1 olmam gerekecektir. Bu, 
programlanan yatırımın program ydı sonuna kadar tamamının (vüzde yüzünün) ödondiğini gösterir. Dönem içinde bir t zamanında harcama 
oranının r okluğu kabul edilirse, yapılan ı v ^ y o n analiz]eninde:" 

Genel bütçeli kuruluş için: r=7.(188 t—20.982 P-0.!)98 
Katma, bütçeli kuruluşlar için: r=S.91ü t-30.639 tt=:.9!)7 
İktisadi Devlet Teşekkülleri için: r -8 .033 t—21.257 R=0.99G 

ba^n t ı l an elde edilmiştir. Bu ilişkiler vardımiyle bir yandan bir t döneminde kayıtlara gecen r harcama oramna istinadoderek mütaakıp dör^em ioir, 
tahmin yapmak imkâm elde olunmuş, Öte yandan yatmmlarm yüzde yüz gerçeklemesine ait bünyeyi bir izah tarzı da elde edilebilmiştir. 

Bu bağıntılarda r = l için gerekli olan süıHc" hesaplanırsa, genel bütçeli kuruluşlarda bu sürenin t = l 6 ay, katma bütçeli kuruluşluda t = 1 5 av 
bulunur. Şu halde mevcut şartlarda (ceterius paribus) t = 1 2 av için programlananyanım harcamalarının t = 1 5 ilâ 16 a,v gibi dalha uzun süre için 
do tamamının harcanabileceği görülüyor. Bunun önemli bir nedimi mevcuttur. Bağıntılarda r = 0 için vani hienir ödemenin vapılmadığı süre olarak 
t=2,f, - 3 ay bulunur. Elde edilen regresyon analizlerine göre gecikme, yatırımlara ait Ödemelerin geç'başlaması ile ilgili Mr olaydır. Yani pratikte 
Ocaik ayında yürürlüğe giren yılhlk programlarda ilk üç av içinde pek a / b i r harcamia yapılabilmekte gecikmeler harcamaların gec başlamasından ileri 
gelmektedir ' Bu gecikme Ocaktan itibaren Mart avına bıllık bütçenin Parlâmentoda oniaylanması için geçen zamana tekalbül itmektedir. 

iktisadi Devlet1 Teşekküllerinde harcama yetkisi'malî'yılının beklenmesi zorunluğu o t o a k l a beralber, bu teşekküller de sektöre! bağımlılık ve 
ödemeler ilişkileri, transfer harcmmalrmm intikali g:bi nedenlerle d i ^ r kanın kuruluşlarmu UM o'maktadır. 

Benzer day İsveçle de müşalrado edilmiş, program v,h ile bütçe yılınm birbirlue intilbakı temin olunmuştur. (1) 
Malî yılınm program vılına intibakını sağlamlanın iki tarzda mümkün olalbileceği düşünülmektedir. 
1. Anayasanın 83 ncîi maddesi, Türkiye Büyülk Millet Malisinin her yıl Kasım ayının ilk gününde kendiliğinden toplanma'smı öngörmüştür. 

Malî yılın Ocak tarihine almalbibmeKİ için Parlâmentonun Kasımdan iki ay" önce toplanmasının ^amiil haline i l m e s i lâzımdır. Bu suretle Anaya-
sanın'sîî ncü maddesine uvmın şekilde malî yıl Ocak ayına almunş olabilir. Avnca buna mâni bir hüküm mevcut değildir. 

2. Parlâmentonun 1 Eylülde' kendiliğinden toplanması teamül haline gelmediği takdirde, malî yıbn Ocak ayına alınmam bir Anayasa meselesi 
haline gelir. Bu meselenin dışında kalan ikinci tünden çözüm şekli, program yılı olan Ocak ayında öngörülen harcamalara fiilen baslanılama-
nıakla beraber bu harcamaların lüzum gösterdiği öbhazırbklar malı yılı beklemeden ikmal olunabilir. Bu onmazırhklar şunlardır: Proie' hazırlan
ması, yer seçimi, ihale dosyalarının tanzimi teklif ımektupları alınması, firma seçimi, ihalenintekamülü vn. gübi ödemeden önceki bütün fizikî 
işlemlerin bitirilmesi. 

Malî yıl ile program yılının intibakı fiilen gereckle.ineeye kadar bu ikinci çözüm, kuruluşların yatırıma geç başlamalarını önemli derecede gide
rebilecek niteliktedir. 

(1) O.E.C.D.. 

http://halii.de
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b) 2490 sayıb İhale Kanununun değişmesi zorunluğu : 
Bu kanunun önlükle firma seçimiyle ilgili maddesi, plânlı dönemde süratli iş görmeye engel olmaktadır. En ucuz teklifi veren yapım firma

sının 2490 sayılı Kanuna göre seçilmesi uygulamaca hıikukî ihtilâflar yaratmakta, ucuzluğu gideren tazminat, fiyat zamları, süre uzatımı meseleleri 
ortaya çıkmakta, idare - firma ilişkilerini olumsuz yöne sürüklemekte işin standartı düşmektedir. Bu kanuna bağlı olmıyan diğer kuruluşlar, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri dahi, 2490 sayılı Kanunun etkisi ile hareket etmektedir. Malî müesseseleri etkisi altında bulunduran bu kanunun plânlı 
dönemde değiştirilmesi bir zorunluk haline gelmiştir. 

Gerek Birinci Bes Yıllık Plânda ve gereik yıllıik programda yeni bir tasarının kanunlaşması tedbir maddesi olarak öngörülmüşse de bu alanda 
bir gerçekleşme olmamıştır. 

2490 sayılı Kanunun öteki önemli sakıncası, ihalenin kesinleşmesi esnasında, ikinci teklif sahibinin yüzde 15 tenzilât yaparak isi almasına im
kân veren maddesidir. Bu madde uygulamada, karar verme güçlüğü çeken yöneticileri, daha çok kararsız hale getirmekte bâzı önemli yatırım 
konularında ihale .kararı yıllar süren müzakerelere sebebolm aktadır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında telekominikasyon cihazları projesi Mal
tepe Sigara Fabrikası makinaları siparişi örnek olarak zikredilebilir. 

c) İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım projelerinin incelenmesinde doğan gecikmeler : 
91 sayılı Kanun gereğince bütün kamu kuruluslarının yatırım projeleri yıllık programlara ithal edilikken Devlet Plânlama. Teşkilâtınca bir ince

lemeye talbi tutulmaktadır. Bunların arasında İktisadi Devlet Teşekküllerinin projelerinin finansmanı, 442 saydı Kanun gereğince Devlet Yatırım 
Bankasınca s a ğ l a n a n ı n d a n , İm projeler ayrıca bankaca da iktfeadîlik yönünden incelenmekte, yapılan tekit lere nazaran bir proje için ortalama 
üç aylık zaman kaybı'bahis konusu olmaktadır. ]aplikasyonun önlenmesi, daha kısa zamanda inceleme yapılmasını sağlıyan teh i r le r in alınması 
zîorunluğu mevcuttur. 

d) Yapı mütaahhitliği müessesesinin düzenlenmesi : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulamasında bu konuda müşahade edilen en önemli güçlük, ileri teknolojide ve büyük hacimde ya

pım faaliyetlerini yürütebilecek yerli firmaların mevcut bulunmayışı olmuştur. Mevcutlar ise kapasitelerini belli bir seviyeye çıkardıktan sonra, 
yapım sektörünü terk ederek imalât yahut ticaret sektörlerini tercih etim ektedirler. Bunun eeşitli nedenleri arasında özellikle yapım sektörünün 
bünyevi meselelerini saymak mümkündür. Bu sektörde sermayenin marjinal bulunmamaktadır;Birinci Beş Yıllık Plânda ve yıllık programlarda 
öngörülen : 

1. Sigorta mevzuatının inşaat sektörünün bünyesine uygun Parafe değiştirilmesi, 
2. Yapım firmaları odaisımn kurulması, 
3. Şartnamelerin, tip sözleşmelerin gözden geçirilmesi, plânlı dönemin ve ileri teknolojinin gereklerine uygun hale getirilmem, 
4. Nakit darlığı dolayısiyle istihkakların zamanında gecikmesiz ve noksansız ödenmesinin temini, 
5. Maliyet mubasebesi sisteminin uygulanmaya başlanması. 

tedbir maddeleri uygulanmamıştır. 
Bunlar organize tam teşekküllü yapım firmalarının teşekkül etmesine engel olan bünyevi meselelerdir. 
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e) Yapı mafeomesi teminindeki güçlükler : 
B i r i n i Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulamasında anayapı malzemesine ait yıllık arz^talep dengesi sağlanabilmiş olduğu halde, mevsimlik kon jonk tü r 

dalgalanmalar ve iletim güçlükleri dolayısiyle yatırım projelerinin uygulama noktalarımla ihtiyaca yetecek .miktarda yapım malzemesi bulmak 
daima mümkün olamamıştır. Çimento tipik bir örnek olarak gösterilebilir. Çimentonun arz ve talep dengesi gerçeklettiği halde, dengeli ve sü
ratli bir iletim ve stoklama programının uygulanmaması dolaytsiyle malzeme akıntısı çekilmiş bu durum fiyat artışlarına yol açmıştır. 

f)l Yatırım malları ithalâtında karşılaşılan güçlükler : 
Yatırım malları ithalâtında en önemli dar boğaz, ithal maddesinin gümrük kapılarında 'beklemesi olmuştur. Aynea özellikle yatırım malının ye

dek parça ihtiyacının yurt içinde ayır, kalite ve özellikte üretilmeyişi, ithalât zorunluğuna Şebebölaıuş, kotalarda yer alması daima mümkün olama
mıştır. Ayrıca yabancı' para darlığı da kendini göstermiştir. 

V - TEKLİF VE TEMENNİLER : 
1969 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi ile ilgili temennilerimizden önce, 1968 yılı Bütçesinin raportörü tarafından yapılan teklif ve te

mennilerin âzami derecede yerine getirildiğine işaret etmek yerinde olur. 
Filhakika istatistik Genel Müdürlüğü ile daha yakın -bir işbirliği sağlanmış 'olup bu konu ile ilgili olarak hazırlanan protokol imzalanmak üze

redir. 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ile mevcut işbirliğinin daha da geliştirildiği, Devlet Plânlama Teşkilâtının özelliği gözönünde bulundu

rularak'gerek bütçe tertipleri ve gerekse (R) formülünde gereken değişiklik ve ilâvelerin yapıldığı müşalıade edilmiştir. 

1969 yıh bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle belirtmek istediğimiz teklif ve temennilerimiz şu şekilde özetlenebilir , 
1. Iiaşbaıkan.hk ve Devlet Plânlama Teşkilâtını içine alacak 'bir sitenin zarureti günden güne kendini daha ziyade hissettirmektedir. Biran 

önce böyle bir proje geliştirilip gerçekleştirme yo bina gidilmelidir. 
2. RCD ve AET Toplulukları ile vâki olacak her türlü ekonomik temas ve 'karar alma görevi Devlet Plânlama Teşkilâtına verilmelidir. 
3. Diğer bakanlık ve teşkilâtların progmm< uygulamalarında Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan çalışmaJlara bugünkünden daha fazla ilgi 

duymaları sağdanmalıdır. 
4. Hazine için maddi fedakârlığa müncer «lan Gümrük Vergi ve resimleri ile ithalde alınan diğer vergi ve resimler toplamına uygulanan kısmi 

ve tam muaflıklar için Bakanlar Kurulundan karar alınmasına lüzum olmadığı halde, 474 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan gümrük taksitlen-
dirilmesinde Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Taksitlendirme gibi Hazine için maddi fedakârlığı gerektirmiyen bir işlem için böyle .bir kara
rın gerekmesi hem Bakanlar Kurulunun işlerini art ırmakta hem de işlerin sonuçlandırılmasını geciktirmektedir. Bu nedenle*474 sayılı Kanunda ge
rekli değişiklik yapılarak gümrük taksitlendirme işlemlerinin Bakanlar Kuruluna intikal etmemesi sağlanmalıdır. 

f>. 6224 sayılı Kanuna göre yabancı sermayenin gelişi dolayısiyle de Bakanlar Kurulundan karar alınması gerekmekte ve bu durum hem Ba
kanlar Kurulunun işlerini cioğaltmakta hem dd işleri yavaşlatmaktadır. Gerekli mevzuat değişikliği yapılmak suretiyle Yabancı Sermaye Karar
larının Bakanlar Kuruluna intikal etmemesi sağlanmalı; ayrıca 933 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 
8 nci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komitenin görevieni Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ifa edildiğinden Yabancı Sermaye Sekre-
teryalığı da Ticaret Bakanlığından Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal etmelidir. 

http://Iia�ba�kan.hk
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6. Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığının gösterdiği çabaya nağmen aracı 'kumlu, durumundaki bankaların geliştirme ve teşvik 
fonlarının ekonomiye aktarılmasında gerekli tsünati gösterememesi bu konuda aksaklıklara sehe^biyet vermiştir. Memleket ekonomisine müspet te
sirleri olacak olan geliştirme ve teşvik fonlarının kurulması mutasavver öaal Sektör Yatının Bankası kanaliyle dağıtılması isabetli olacaktır Ha
len T. B. M. Meclisine intikal etmiş bulunan özıel Sektör Yatırım Bankası Kanun tasarısı ıbu 'bakımdan gözden geçirilerek gerekli değişikliklerle 
birlikte ıbiran önce kanuniaştırılmalıdır. 

7. Yatırım indirimdnde kalen yürürlükte dansisteme göre, indirimi istisnası, yatır ımla karnen veya tamamen gerçekleştikten sorara uygulan
maktadır. Oysa yatırıma başlama've gerçekleştirme yılları yatırımcının en fazla" finansman ihtiyacı lolduğu dönemdir Yatırımcıya geniş ölçüde fi
nansman imkânı temin etm.dk üzere, yatırım tahsis edilecek ikârlara yatırım indirimi uygulama imkânı getirilmelidir. * * 

VI - D. p. T. 1968 YILI YAYINLARI LÎSTESİ : 
-^ Sağlık (Sektör raporu) 1968. 
- Yatırım projelerinin hazırlanması ve değerJondirilmesi. 1968. 

Ocak ayı : 
- 'Selecıted investment pnojeets of private sectıor available flor pr-oject financing. January J968. 
- Main investment projects of public sector available for proj-ect finanomg. Jamuary 1968. 
- Mahallî idarelerin öz kaynakları ile gereek.h Girdikleri yatırım harcamalarının izlenmesi çalrşnralan üzerine bir metot arattırması, Ocak 1968. 
- . 933 sayılı Uygulama Kanununun tanıtı lması^İstanbul Plân tanıtma toplantısında). Ocak İ968 
- Yıllık uygulama raporu modeli ile ilgili metot araştırması. Ocak 1968. 
- Plân uygulamasını il seviyesinde Meme ve koordinasyonu geliştirme araştırması. Ocak 1968. 
- Sosyal Sigorta örlgütleri fonlarının kullanılışı. Ocak 1968. 
- 1968 Program yılı araştırma ve çalışmalarında yararlanılmak üzere üniversite öğrenci ve eğretim üyeleri hık. istatistikî bilgi isteme forma 

Ocak 1968. 
- Alternatif .şehirleşme 'hareketlerinin maliyetleri hk. önrapo*. Ocak 1968. 
-« Sektör programları ^bes i . Ocak 1968. 
_ Yıllık Programlar ve Finansman Şubesinin temel fonksiyonu, yan görevleri ve ilişkileri. Ocak 1968. 
- i Katma protokol ile ilgili not. Ocak 1968. 
- Yeraltı suyu geliştirme önprojesi. Ocak 1968. 
- 933 sayılı Kanunun (IV. Sanayi Kongresinde) 'sanayicilere tanıtılması. Ocak 1968 
- Proje değerlendirme rehberi. Oeak 1968. 
- . İktisadi Plânlama Dairesi; Bölgesel efeme Çahşma (îrupunu.ı kuruluş ve görevleri. Ocak 1968. 

http://etm.dk
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Şubat ayı : 
- Balıkçılık kooperatifim anketi. Şubat 1968 
- MiM Plânlama tecrübelerimiz ve problemle;imiz. Şubat L968. 
- Büronun görev - yetki teşkilâtı hk. rapor. Şubat 1968. 
- Uygulama Kanunu özel grııpun görevleri (çalışmam) ve personel durumu. Şubat 1968. 
- (A) proposal on intre - RCD trade, Fe'bruary 1968. 
- , Sosyal araştırmaların planlanması. Şubat 1968. 
- Rantabilite a s a p l a r ı v e M r örnek. Şubat 1968. 
- Türkiye'de Kalkınma Plânı ile mekân düzenlenmesi arasında ilişkiler. Şubat 1968. 
^ Feasability report on citrie acid manufacture in Turkey. Fefbruary 1968. 
- S a ğ l ı k yapıları inşa maliyetleri ve standartları. Şubat 1968. 

Mart ayı : 
- Gümrük Vergi ve Resimleri toplamında uygulanacak tam veya kısmî muafiyet için müracaat şekli. Mart 1**68. 
- Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii lık. toplantı kararı. Mart 1968. 
- Araştırma önrapor foımu. Mart 1968. 
- Proje hazırlama florimları. Mart 1968. 
- Devlet Plânlama Teşkilâtında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar konusunda not. Mart 1968. 
- Sosyal refah hizmetleri değerlendirme araştırması. Mart 1968. 
- Türk köylünde modernleşme eğilimleri araştırması. Mart 1968. 
- 1968 yık programında çözüm bakliyen ekonomik ve sosyal yönden geniş çapta kalkınmaya etkisi olacak 16 aded projenin haızırl 

(Not). Mart 1968. 
- Bölge plânlama; kavram, millî plânla ilişkiler ve politikası. Mart 1968. 
- İktisadi projeler için uygulama plânı hazırlanması. Mart 1968. 

Nisan ayı: 
- Proje hazırlama modelleri. Nisan 1Ö68. 
- 1968 yılı programı; yatırımların illere göre dağılımı. Nisan 1968. 
- 1967 yılı IV ncü dönem uygulama raporu. Nisan 196,8. 
- 'Türkiye'de evliliğin yapısı ve bu yapının doğunganlık üzerindeki etkileri. Nisan 1968. 
- Yatırım tanımı ve çeşitli yatırım kavramları Hk. (Not.) Nisan 1968. 
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Nisan Ayı (Devam) 
- Bügesel gelişine ve politikası. Nisan 1968. 
- An effieient'ümk>gic service flor a deve lop ta country (organizational features and vvorking methodsV April 1068. 
- Yeni tip bir şehirsel yerleşme tecrübesi; Languedoc - Kmıssillon.. Nisan 1968. 
- İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (T966 - 1972) ; Turizm scktörü raporu. Nisan 1968. 
- Yılhk uygulama raporu miodeli. Nisan 119-68. 

Mayıs ayı. : 
- 1969 yıh programının zamanlama çizelgesi. Mayıs 1968. 
- I968 yılı programının uygulanması', koordinasyonu ve izlenmesine dair karar. Mayıs 1968. 
- İktisadi rapor fornm, standart tablolar. M ,v>s 1968. 
- DPT Yeniden Düzenleme Grupu Çalışma P u d r a m ı önteklifleri. Mayıs 1968. 
- AET - Türkiye ilişkilerinin efeonomik sorunlar, Mayıs 1968. 
- AET ile ilgili meselelerimizin ıgörüşüleceği toplantıların üstesi. Mayıs 1968. 
- OBNTO - K.'î . B. İ (RCD) ekonomik iaa!i vetleri. Mayıs 1968. 
- K a l k ı n m a için bölgesel işbirliği Mayıs 19 68. 
- Röl) andjoint pıırpose cntenprisses. Mav^ 1968 
- Köyün kalkınmasında köy araştırmalarının yeri ve köyde sosyal değişme Mayıs 1968 
- ikinci Boş Yıllılk Plânlın tanıtılması. Mayıs 196,8. 
- 1969 p r ^ r a m m m genel hazırlan* çerçevesi, Mayıs 1968. 
- Yatırım kavramı ile ilgili açıklama.'Mayıs 1968.' 

Haziran ayı : 
- İktisadi Devlet Teşekkülleri 1%<5 yılı üretim faaliyetleri. Haziran 1968 
- (19G8 yılı özel sektör yatırım anketi sonuçları Haziran 1968. 
- İngiltere «Sanavi Rooro-anizasyıon Kurumu» kanun tasarısı ve ilk faaliyet raporu. Haziran 1968. 
- îs plânı (Proje'uygulama plânı) ve izleme raporlan Hk Haziran 1968 
- iktisadi Plânlama Dairesinin çalışma p a r a m ı Hk Haziran 1968. 
- AET -Türkiye ortaklık ilişkisinde «öeçiş^l öneminin doğurabileceği iktisadi problemleri tesbit etmek için yapılmas 

Haziran 1968. 

- An and/or pnoblcm for Türkey European Econhmic Commuııity LW,na l ()oıoperatiıon tor Devolopment June 1968 
- Projectinig manfiower needs and vocetional education and trainin- p r^ rammes June 1968 
- Skilled manfower pw>iections in Turkey June 1968 " ° 
- Plân ve konut (politikası Haziran 1968 . 
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- Selected basic ecomomic data .on tha First and Second Five Ycar Plâns of Turkey. June 1968. 
- 1969 yılı programı sosyal plânlama bölümlerinin hazırlanışı hakkında (memorandum). Haziran 1968. 
- Yatırım malları ve hammaddelerin ithalinde alman vergi v'e resimler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine ıgöre uygulanacak indirim talebi 

inceleme ibrmu. Haziran 1908. 
- Long Term objectives af the reorganizatio n of the Turkish Banking system. Haziran 1968. 
- Türkiye'de müteaddit kurlu paralar ve neticeleri. Haziran 1968. 
- Fraıgehoğn für die beatragnng von industrıegründun^cn .mit auslandisehm kapital. Haziran 1968. 
- 'The Market for sodium phosphates in Turkey. Haziran 1968. 
- Feasibility report on sodium tripolyphosphate produetion in Turkey June 1968. 
- Sourees of sulfur raw - materials in Turkey. June 1968. 
- İhracatın geliştirilmesi (Rapor) Haziran 19 68. 
- Yatırımların ve ihracatın teşviki ve uygulama esasları. Haziran 1968. 

Temmuz ayı : 
- -Kalkınma Plânı Birinci Beş Yıl (196o - -1967) ; yılı uygulama raporu. Temmuz 1968. 
- Sektör Programları Şubesinin yönetim düzeni. Temmuz 11968. 
- A preliminary nete on the possibilities of participation in the external financing of the Second Five Year Plân of Turkey. July 1968. 
- AET ile ilgili çalışma programı. Temmuz 1968. 
- AET düzenine ve Türkiye yönünden ,getireeeği sonuçlara genel bakış. Temmuz 1968. 
- Program for 1969 - 1970 July 1968. 
- Price policy. 'Temmuz 1968. 
- Şeker ihracı ile stoklanması hakkında inceleme. Temmuz 1968. 
- İthalât sisteminin temel sorunları. Temmuz J968. 
- Kâğıt Sanayii özel İhtisas Komisyonu raporu. Temmuz 1968. 

Ağustos ayı : 
- Program değişikliğini öngören Yüksek Plânlama Kurulu raporları. Ağustos 1968. 
- Robert Eisenberg'in para ve kredi raporu konusunda bâzı düşünceler ve 1969 yılı programında öngörülebilecek tedbirler. Ağustos 19.68. 
- Asgari ücretler. Ağustos 1968. 
- YünKi sanayide kullamlmıyan kapasite ve istihdam. Ağustos 1968. 
- Tefknik yardım. Ağustos 1968. 
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Ağustos ayı (devam) 
- Questionaire for the trade evaloıation of the RCD eountries. August 1968. 
- K İ B İ Sanayi Alt Komite toplantısı Ağustos 1968 
- Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye Ağustos 1968 
- AET ithalât yapısı. AET çalışmaları: IV. Ağustos 1968 
- Kamu kuruluşları araştırma, plânlı ve koordinasyon birimleri telefon rehberi. Ağustos 1968 
- Döner sermayeler. Ağustos 1968 

Eylül ayı : 
- Aşağı Gediz sulama projesi merkezi koordinasyon komitesi ve mahallî koordinasyon komitesi yönetmeliği kuruluş ve görevi, 
- Kalkınma Plânı İkinci (Beş Yıl (1968 - 1972); 1968 yılı II nci dönem r iya lama raporu Eylül 1968. 
- Report on manufacturing of tungsten carbide töols in Turkey for EÖD eountries. September 1968. 
- iSocial Welfare problem and policies in Turkey. November 1968. 
- Education in Turkey. Eylül 1968. 
- Tapu ve Kadastra Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı bilgi toplama formu. Eylül 1968. 
- An economic classiclfication of the general and annexeıd budgets 1968. ıSeptember 1968. 
- Mahallî idarelerde plânlı çalışmaya intibak olmuş mudur? Ne kadar olmuştur? Olmamışsa sebepleri araştırması ile ilgili ö 

1968. 

EkmıAyı 
- D e v l e t Plânlama teşkilâtında dış memleketlere gönderilecek personel hakkında iç yönetmelik. Ekim 1968. 
- Türkiye'de elektronik hesap makinalarmm kapasite ve kullanım durumu raporu özeti. Ekim 1968. 
- D e v e l o p m e n t programıme for Turkish livestock sector. October 1968. 
- Koordinasyon dairesinin 30 . 9 . 1967 - 80 . 9 . 1968 tarihleri arasında yaptığı işler. Ekim 1968. 
- Kamu kuruluşları şaş t ı rma, plân ve koordinasyon birimleri yönetmeliği tasarısı. Ekim 1968. 
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TABLO : III 

Yıl 
(D 

1960 
1961 
1962 
1963 
.1964 
1965 
1966 
1937 
1988 

Baremli 
(2) 

17 
28 
40 
38 
41 
36 
43 
45 
42 

TABLO - II 

1968 yılı fiiH kadro durumu 
Baremli 
(D) cetveli hizmetli 
(E) cetveli hizmetli 
Sözleşmeli 

Yekûn 

42 
69 
2 

321 

434 

Kadroların daireler ve şubeler itibariyle dağılımı 
Müsteşarlık 
İPD 
SPD 
KD 
TUD 
Genel Sekreterlik 

Yekûn 

18 
83 
56 
76 
64 

137 

434 

kıllar itibariyle teşkilâtta çalışan personel durumu 

(D) (E) 
Cetveli Cetveli 

(3) (4) 

3 2 
13 2 
25 2 
26 2 
28 
35 
45 
52 
69 2 

Sözleşmeli 
(5) 

; 
6 
4 
6 
50 
127 
151 
207 
321 

Araştırma 
Yevmiyeli Fonu 

06) (7) 

26 -
49 
37 

— 20 
—. — 
— — 
— — 

Toplam 
(8) 

22 
75 

120 
109 
119 
218 
239 
304 
434 
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TABLO : 4 

Müsteşarlık 
GenelSekre. 
İPD. 
SPD. 
KD. 
TUT). 

Daire 
Müsteşar Bşk. Müşavir 

(D (2) (3) 

184 

Grup Müşavir 
Bsk. araştırmacı 
Şube Memur ve yardımcı 
Md. istatistikçi araştırmacı 

(4) (5) (6) 

10 
4 

51 
36 
49 
50 

Uzman 
Uzm. Proje hiz. 
Yard. proje tak. Sekreter 

(7) (8) 

14 
7 
1 

3 
54 
12 
9 

18 
U 

(9) 

(D) Cet, 
hizm. 

(10) 

67 

Toplam 

(11) 

18 
137 
83 
56 
76 
64 

13 200 22 107 69 434 

1 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

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 ücreti 
12.262 Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleş

meli personel ücreti 
(Sözleşmeli personel ücretleri toplamı : 

7 880 001) 
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 Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

805 680 
40 500 

6 000 000 

1 

497 640 

5 400 
600 

2 000 
20 000 

128 640 

541 000 

1 173 391 

1 173 399 

1 
6 846 182 

9 718 215 

1 173 391 

1 173 399 

1 
8 742 382 

11 799 515 11 799 515 

1 173 391 

1 173 390 

1 
8 742 382 

805 680 
56 700 

1 

7 880 000 

823 240 

1 200 
2 000' 

20 000 
128 640 

666 000 

805 
56 

7 880 

680 
700 
1 

000 

1 

823 240 

5 
1 
2 
20 
128 

400 
200 
000 
000 
640 

666 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 öde

nekler 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar 

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 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 218 501) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1000 
80 000 

50 000 

10 000 
100 000 

1000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

75 000 

o 000 

306 000 

6 000 

300 000 
617 001 

100 000 

6 00Ö 

281 000 

6 000 

275 000 
673 501 

2 500 
30 000 

75 000 

10 000 
100 000 

1 0 0 0 

100 000 

6 000 

281 000 

6 000 

275 000 

673 501 

2 500 
30 000 

1 
75 000 

10 000 
100 000 

1 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira üira 

13.000 

II - Yurt dm yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLAEI 

12.853 Yurt dışı geçici-görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleni; yolluğu 

(Yurt dışı yolluklar toplamı : 455 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARİ 

12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler perso
neli yolluğu 

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 giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

100 000 

40 000 

65 000 
80 000 
90 000 

858 150 

30 
25 
175 

000 
000 
000 

400 000 
200 000 
23 150 
5 000 

1 910 150 

125 000 

40 000 

90 000 
100 000 
100 000 

857 500 

50 000 
30 000 
175 000 
450 000 
125 000 
20 000 
7 500 

2 0C 2 063 500 

125 000 

40 000 

90 000 
100 000 
100 000 

857 500 

50 000 
30 000 

175 000 
450 000 
125 000 
20 000 

7 500 

2 063 500 



© 
O 
O 

M 
ü 
H 

6ö 

w 

I s o 

tS 

3. g: 

S 

3 
P 

P 
00. 

3 

P 

•33. 

W CO M 

tr 1> 

0 S£ ££ tt 0 0 0 

Hg — 

F 
Ö 

g 
ta 

K 
O 

SO & . 

P 2 * 
^ cro ^ 

O CP ""* 

O 

£3 

as 

2 

£3 w 
t o t o 

o O 

I—i 

> 
••w 

OTO. ^ 

w o3 53 
to co to 

H ^ yi 

% * 

Ot 
is 

O" 

3 Î3. 

w 
o 

1 

3 
--3 

5İ 
M-

Q 
r1' 

g 

a 

a 
Ci
ro 

CKJC 

s-
•s 

O 

2 

B* 

o 
o o w 

~3 o o 
o o o 

o o o 
o o o 

o o o 

Cn O 

o o o 

O 
o o o 

o 
§ 

en 

O 

o 
O ^ ı OC 
O O O 
O O O 
O O O 

co 
CO 

o o o 

4 s i j 

CO 

O : ğg 

o 
o o 
00 

o 
o o 
CO 

^ 1 o o 
o o o 

-a o o 
o o o 

o 
O C5 
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 
o o o 

O 
o o 

o o o 

E2 
01 
o o o 

vx W 8 £ O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 

o o o 

W o 
o o o 

00 uı 
o o 
o 

CO 
en o o o 

•? ̂  9 
P 

O : _ ı • 
£ 25. 

3 o p 

M 

P C i 

S «o 

p 5. S' 

â l 
re o 

W ^ 

P "Ö &• 

M ' 



40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı 1 8 9 -

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edile*. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
0 1968 yılı programının uyguhnrmsı koor

dinasyonu ve izlenmesi giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayıh 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 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

10 000 

150 000 

2 

10 000 

50 001 

50 000 

10 000 

1 

50 001 

50 000 
1 

150 006 150 006 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 1 9 0 -

1968 ödenek 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

ARAŞTIRMA 
LERİ 

KURUMLARI GİDER-
Kesim toplamı 

BÖLGE PLÂNLAMASI VE PİLOT BÖL
GE PROJELER GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Tasrt işletme ve onarma giderleri 
15.414 Kira bedeli 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TANITMA GİDERLERİ 
16.310 Plân ve yıllık programların tanıtma ve uy

gulama giderleri 

437 000 

150 006 

150 001 

450 000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

385 000 

235 000 
150 000 

17 000 

10 000 
7 000 

350 000 

200 000 
150 000 

27 000 

20 000 
7 000 

8( 867 000 

150 006 

150 001 
1 
1 
J 
1 
1 

450 000 

350 000 

200 000 
.150 000 

27 000 

20 000 
7 000 

867 000 

1 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK 
LERİ 

ONARIM GİDER-
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 

HİZMET GİDERLERİ 

KURUM GİDERLERİ 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

CARİ HARCAMALAR 

Bölümü toplamı 

Bölümü toplamı 

Bölümü toplamı 

Bölümü toplamı 

TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35 000 

12 225 374 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplaım Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

40 000 

10 000 
25 000 

9 718 215 
1 910 150 
160 003 

6 
« 7 000 

25 000 
15 000 

11 799 515 
2 063 500 

60 003 
150 006 
867 000 

14 940 024 

11 
2 

40 000 

25 
15 

799 
063 
60 
150 
867 

000 
000 

515 
500 
003 
006 
000 

14 940 024 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KALKINMA FONU Kesim toplamı 

- 1 9 2 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplanu 
Lira Lira 

" sT^Tooo " 

23.000 

21.000 

23.000 

21.1il Etüt ve proje ^derleri 
21.112 Teknik ve sözleşmeli personel ücretleri 
21.113 Teknik ve sözleşmeli personel geçici görev 

yolluklan 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve İniyük ona
ranlar, 

23.6.12 Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞlT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

39 500 000 

"38ööö^öo 
1 000 000 

500 000 

500 000 

500 000 

500 000 

39 500 000 

500 000 

40 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm t o p l a n . 
Lira Lira 

49 60. 600 000 

49 600 000 

^ÖOOOOO 
5 000 000 

1 000 000 

400 000 ^ 

300 000 
100 000 

40C 00 000 

49 60( 600 000 

40C 400 000 

50 001 000 000 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

49 600 000 

43 600 000 
5 000 000 

1 000 000 

400 000 

300 000 
100 000 

49 600 000 

400 000 

49 600 000 

400 000 

50 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bo*%n Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 
/7 - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

.34.110 İhracatı geliştirme program ve projeleri 
için i?enel ve'katma bütçeli idareler ile, 
kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma 
ve ödemeler 

ULUSLARARASİ TMSKKKtU.LKK.I-L 
ÖDEMELİM 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katdnıa 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUR, 
SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Y a r d ı m l a r a Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak 
üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

19 800 

2 000 

1 

19 800 

2 000 

30 000 000 

1 

25 000 

2 000 

30 000 001 

25 000 

2 000 

30 000 000 

1 

25 000 

2 000 

30 000 001 

25 000 

2 000 

http://TMSKKKtU.LKK.I-L
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Bölüm Madde 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

- 1 9 4 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 

19 800 
2000 

21801 

1969 yıh için 
Hükümetçe istenen Kornişonca katral edae» 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolun, toplam. 
lira Lira l i r , l i r . 

30 000 001 30 000 001 

25 008 
2 000 

25 000 
2 000 

30 027 001 30 027 001 
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Rapor 
14 .12 . 1968 

Bütçe Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

GİRİŞ 

Danıştay (Dcylet Şûrası) Devlet hayatınım!» tarihi olan bir müessesedir-. 
İmparatorluk hayatımızda Tanzimat hareketinin getirdiği yeniliklerden biridir. Bu müessesenin lüzum ve ehennnlveti a n a n ı n Devlet ricali ta

rafından görülmüş 10 Mayıs 1868 tarihinde resmen açünnştır. Kumluşundan 'bu yana geçen zaman içerisinde müspet ve değerli vazifeler yapmış 
olan bu müessese Cumhuriyet devrinin de lâzım müenselerinden addedilerek bu ana kada,r gelmiştir. 

Bugün Anayasanın teshit ettiği Hukuk Devleti fikrinin gerekli bir müessesesi olan Danıştay, 3 1 . 1 2 . 1964 tarih ve 521 sayılı Kanunla bugün
kü şeklini almıştır. Demokratik hayatımızda hu 'bünye ile yer- almış bulunan Danıştaym takdim edilen 1969 bnU-^rn allı holüm ieorİKİiKİc i n d i -
yerek vardığımız neneleri aşağıya'arz ediyoruz. 

İBÖLÜM - 1 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli 

Danıştay idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görüp çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanım tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını, imtiyaz .sözleme ve şartlaşmalanm incelemek, Başbakanlık tarafından gönderilen her türlü işler hakkında mütalâa bildirmek ve ge
rek 521 sayılı gerekse diğer kanunlarm gösterdiği sair işleri yapmakla görevli, bir yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme m e r i d i r . 

Yukarıda görev ve niteliği belirtilen Damstay, 31 . 12 . 1964 tarihinde kabul edilen 521 sayılı Kanunla bugünkü seklini almış ve kuruluşu ge
nişletilerek 3 İdari ve 9 Dâva Dairesi haline getirilmiştir. 

Bu değişiklikler, yeni Anayasanın getirdiği esaslara intibak gayesi ile olduğu kadar, Danraaym <-ok viiklü olan ıs durumunun hafifletilmesi ve 
dâvaların daha süratle neticeIendirilmesi gayesine matuf olarak yapılmıştır. 

İdari ve istişari işlere bakan dairelerle yargı yetkisini haiz dâva dairelerinin görevle:! a^hyecn kanunda ank olarak gösterilmiş bulunmak
tadır. 
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Danıştaym iş durumu ile işleyişinin daha açm bir şekilde anlaşılabilmesi için, 521 sayılı Kanunun neşrinden evvelki 1962 yılı esas alınmak su
retiyle bugüne kadar, gelen, çıkan ve devreden işlerin seyri şöyledir : 

1. Dâva dairelerine gelen ve «kan işler 

İdari dairelere gelen ve çıkan işler 

Yık Devreden Yeni gelen Çıkan 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

49 112 34 813 32 276 
51 654 35 302 35 672 
51 284 32 152 33 894 
49 542 28 430 27 808 
50 164 34 024 44 832 
39 354 29 003 40 481 
27 87(5 30 143 29 730 

Yılı Devreden Yeni gelen Çıkan 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

544 
543 
163 
181 
136 
71 

371 

8' 167 
4 215 
3 850 
4 528 
3 935 
3 235 
3 372 

8 168 
4 406 
3 832 
4 506 
3 949 
2 935 
3 194 

Kalan 

51 654 
51284 
49 542 
50 154 
39 354 
27 876 
28 289 

Kalan 

543 
163 
181 
136 
71 
371 
549 

(11 ayhk; 

(11 ayhk) 

Tabloların tetkikinden görüldüğü üzere iş bacmında bir genişleme olmuştur. Çıkan işlerde -artışa karşılık yıldan y.da devreden dosya miktarında 
bir azalma olmuş ise de eski yıllardan devreden dosyaların çokluğu ve İrer yü ortalama 35 000 civarında yeniden gelen işler dolayısiyle Danış-
tavm yükünün yine de hafiflemediği muahede edilmektedir: 

" Nüfus çoğalması Anayasamızın «idarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamayacağı» hakkındaki hükmü, 
toplumun ticari, iktisadi, malî, idari ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarım karşılamak maksadiyle alman m i t l i karar ve tasarruflardan doğan uyuş
mazlıklar sonucunda bu yükün gittikçe artacağı anlaşılmaktadır. 
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BÖLÜM - II 

Hikmetin gelişmesi 
A)' ilk derece .mahkemeleri : 
Yukarıda iş durumu kısmında belirtiden hususlar yanında, idarenin çok alt kademelerinin tasarruflarının dahi, ilk derece mahkemeleri bulun

mamam .sebebiyle, Danıştayda dâva konusu yapılması neticesinde, iş hacmı gittikçe artmakta ve aslında bir içtihat mahkemesi olması S i m g e l e n 
Danıştay 'esas görevini yapamaz hale Igelmektedir. 

İlk derece idare mahkemelerinin tanıtmasın! lüzumlu kılan sebepler, Anayasanın 7, 114 ve 1401 ncı maddelerinde yer almıştır. 7 nci madde, yargı 
yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı; 114 neü madde, idarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı mercilerinin denetimi 
dışında hırakılamıyacağı hükmünü koymuştur. 140 ncı maddenin ilk fıkrasında, Danıştay, kanunların başka idari yargı mercilerine bırakmadığı 
konularda dik derece ve genel olarak üst derece mahkemesidir hükmü mevcuttur. Anayasamızın bu hükümlerine göre dereceli idari kaza .mahkeme
lerinin kurulmam ve idari tasarrufların mahiycetlerine göre alt ve üst yangı mercilerinin görev ve yetkilerinin ay*rdedilmesi zaruridir. 

İlk derece mahkemeleri kurulması ile Danıştaym işleri azaltılarak, Fransa'da, Almanya'da ve diğer bâzı memleketlerde olduğu gM, Danıştay, ta-
mamien bir içtihat mahkemesi ve istişare -organı haline gelecek ve -aynı zamanda vatandaşların işleri gecikmeden çıkarılarak uyuşmazlıklar zama
nında halledilmiş olacaktır. 

Bu meyanda mühim ibir husus da, ilk derece idare mahkemelerinin ıgörev ve yetkilerinin sınırlarının tâyini ve personel meseleleriyle Anayasa
mızın yukarnda belirtilen hükümleri muvacehesinde, halen yargı yetkisini haiz idare mercilerinin bu yetkilerinin devam edip edemiyeeeği hususu da 
üzerinde durulması gereken bir konu teşkil etmektedir. 

öğrendiğimize göre, Danıştay Başkanlığınca hazırlanmış bulunan «ilk derece idare mahkemeleri» kanun tasamı ve gerekçesi 24 . 4i . 1968 ta
rihinde Hükümetimize verilmiş ve Hükümetçe, Bakanlıkların mütalâaları alınarak, buna -göre tetkik edilmek üzere 23 . 9 . 1968 tarihinde Danıştay 
Başkanlığına iade edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca da bu konuda çalışmalar yapılmakta 'olduğu duyulmuş ise de, Danıştay Başkanlığına resmî bir bilgi 
gelmemiş olduğundan mahiyetleri öğrenememiştir . 

İdari yargı sahasında çok mühim yenilikler getirecek olan bu kanun tasarısının bir an önce kanunlaşması temenniye şayan görülmektedir. 

B) Bina mevzuu : 
Hizmetin gelişmesinde bina meselesinin ehemmiyeti aşikârdır. Bu maksatla yeni bir «binanın yapılması gerekmiştir. Maksadın husulü için 1959 

dan bu yana çalışmalar devam etmiş, netimde Bayındırlık Bakanlığınca yeni binanın avam ve tatbikat projeleri ikmal olunarak 10 . 12 . 1968 tari
hinde yeni bina (nşasının mütaahhidine ihale edildiği memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Danıştay, hailen Kurtuluş semtinde Emlâk ve Kredi Bankasına ait A/3 blok numaralı binada bütün teşkilâtını yerleştirmiş bulunmakta ve yıl
lığı 600 000 lira kira ödemektedir. Ancak bu bina Danıştaym kuruluş maksadına uygun bir inşa tarzına sahiboimadığmdan, verimli bir çalışma mt-
İkanına sahibolamamıştır. 

Bu sebeplerle Danıştaym bütün kuruluşu ile rahat ve rantaol bir çalışma imkânına kavuşturulması için yeni bina .inşaatının en kısa zamanda 
ikma! ettirilmesi lüzumlu görülmüştür. Bunun için de gerekli yeter tahsisatın Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulması icabetmektedir. 
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BÖLÜM - m 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaJları 

Danıştay bütçesinde (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünde, sadece, Danıştay Memur ve Müstahdemlerinin Biriktirme ve 
Yardımlaşma Sandığına (memuT ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım) hakkındaki 35.710 maddesi mevcuttur. Bu ımaddeye konulmuş bu
lunan bu ödenek, memur ve müstahdemlere Devletçe yüz kuruş hesabiyle verilen yemek parasının yüzyirmibeş kuruşa çıkarılmasından ötürü .ge
çen yıl ödeneğine nazaran, billhesap, 20 010 lira fazlasiyle 110 050 lira teklif edilmiş olup yerinde görülmüştür. 

BÖLÜM - IV 

Geçen yıl Bütçe uygulaması 

1968 malî yılı Danıştay Bütçesinin tatbikatı üzerinde yapılan incelemede, personel giderlerinden «tedavi ve cenaze giderleri» maddesine mevzu 
ödeneğin kifayet etmemesi sebebiyle 12.873 ncü maddedeki ödenekten 25 000 lira; 

Yönetim giderleri bölümünde 13.160 maddeye mevzu hizmetli giyim alımları ve giderleri maddesindeki ödeneğin kâfi gelmemesi sebebiyle d,, 
13.130 ncu maddedeki döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesinden 6 500 liralık iki aktarma yapıldığı; 

Geçen yıllar .borçları tertibine konulmuş bulunan 1 lira ödeneğin, »bir yıl evvel tahakkuk etmiş olan 18.830 Mra miktarındaki borçları karşıla-
mak maksadiyle muhtelif maddelerden yapılan aktarmalarla ödendiği; görülmüştür. 

Alman ödeneklerin tasarrufa riayet edilmek suretiyle kullanılmış olduğu ıgibi, lüzumsuz harcamalara da tesadüf edilmemiştir. 

B Ö L Ü M - V 

Bütçe teklifi ile ilgili incelemeler 

1. Tetkik edilmekte bulunan 1969 malî yılı Danıştay bütçesi, Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve öde
nekler âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle teklif edilmiştir. 

2. Kadrolar üzerinde bütçe prensiplerine aykırı bir şişkinlik müşahede edilmemiştir. 
3. Danıştayrn hizmetli kadnoları (D) cetveli üzerinde yapılan incelemede, Danıştayca mubayaası teklif edilmiş olup, Plânlama Müsteşarhğm-

ca vize edilmediği sebebiyle Maliye Bakanlığınca yatırım bütçesine almamıyan bir hizmet arabası için, (D) cetveline, ödeneği vapılacak tasarruflarla 
karşılanmak üzere ilâve olunan bir şoför kadrosu lüzumsuz hale geldiğinden bu kadronun cetvelden tenzili icalbeder, 

Bununla ilgili olarak bütçenin İİ3J510 ncu maddesindeki taşıt işletme ve onarma giderleri tertibine, yakıt masraf! için ilâve edüen 3 000 liranın 
(araba alınamaması sebebiyle) tenzili ile bu maddenin geçen seneki ,gibi 15 000 lira olarak feabulü lâzımdır. 

(D) cetvelinde, başkaca kadro ilâvesi yapılmamıştır. Sadece bası kadrolarm zaruri bulunan cüz i ücret artışları yapılmış olup yerinde görülmüş-
tür. 
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4. Bütçenin (A/ l ) cari giderler bölümünde 1968 malî yılı Bütçesine göre fazlalık, tasarının tetkikinde de sürüleceği üzere, toplam olarak 
181 708 liradan ibaret bulunmaktadır. Bu artışın büyük kısmı, üst derece aylık alanların adedinin fazlalaşmasından ileri gelmektedir. 

Bu kısımda 12.872 nci maddeye konulmuş bulunan 20 000 lira ödenek 521 sayılı Danıştay Kanununun 118 nci maddesi mucibince Danıştay 
meslek mensuplarının davet edilecekleri millî ve milletlerarası kongre, konferans ive ilmî toplantılara iştirak edebilmelerini sağlamak gayesine; 

14.510 ncu maddesine konulan 10 000 lira ödmok de 657 ««,,h Derlet M ^ u ı ! a n ınıunmuun 212 5'ci maddesine göre Danıştay Başkanlığı 
bünyesinde meslek mensupları dışındaki personelin hizmet içi eğitimlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli olarak teşkil'edilmiş 
bulunan eğitim bürosunca memurların hizmete yatkınlıklarım sağlamak, verimliliklerini" artırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amacı ile 
tertiplenecek kurs ve seminer masraflarını karşılamak maksadına matuf olup yerinde görülmüştür. 

B Ö L Ü M - V I 

Dilek ve genel düşünceler 

1. Bayındırlık Bakanlığınca ihalesi mütaahhidine yapılmış bulunan Danıştay binasının bir an evvel ikmal edilebilmesi için bu Bakanlık büt
çesinde tedbir alınması; 

2. Danıştayın daha rasyonel ve verilmli çalışmasını temin bakımından ilk derece idare mahkemelerinin süratle kurulması; 
3. Ücretlilere de tedavi yardımı yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, temenni edilmektedir. 
Yukarda izahına çalıştığımız Danıştay 1969 malî yık bütçe tasarısının kabulünü yüksek takdir ve tasviplerinize saygılarımızla arz ederiz. 

Kaportör Raportör 
Çorum Milletvekili Sivas Milletvekili 
Arslan Topçubaşı M. Kemal Palaoğlu 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLEE 

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 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.590 521 nayılı Kanun gereğince verilen tazmi

natlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.730 52 - sayılı Kanun gereğince verilen öde

nekler 

- 3 0 1 -

;A/l) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 758 427 

7 027 099 

7 027 998 

1 

1 035 180 

em ^ 

no 000 
5 000 
15 000 
75 000 
521 998 

247 200 

3 000 

3 671 920 

1969-
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 116 523 

7 242 274 

7 242 273 

1 

1 035 180 

607 319 

50 000 
5 P*v> 

15 000 
100 000 

5-7 319 

269 400 

3 000 

3 717 520 

71lı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 242 274 

7 242 273 

1 

1 025 460 

707 319 

50 000 
5 000 

15 000 
110 000 

527 310 

269 400 

3 000 

3 747 520 

13 116 8G3 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l i ra 

13.000 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.841 

12.872 
12.873 

I - Yurt içi yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 17 000) 

II - Yurt dun yolluklan 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 104 830) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
33.130 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 

106 830 

2 000 
15 000 

5 000 

84 830 

413 323 

65 000 
50 000 
125 000 
60 000 
70 000 
33 323 
10 000 

1 238 323 

121 830 121 830 

2 000 
10 000 

5 000 

20 000 
84 830 

361 935 

75 000 
65 000 
60 000 
46 000 
70 000 
35 935 
10 000 

1 179 935 

2 000 
10 000 

5 000 

20 000 
84 830 

361 935 

75 000 
65 000 
60 000 
46 000 
70 000 
35 935 
10 000 

1 176 935 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

13.510 

13.610 

14.000 

14.110 

14.210 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Başkan ve Başkanım sözcüsü taşıt işletme 
ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Adlî müzaheret giderleri 

- 2 0 3 

1968 ödeı 
Madde Bö 

Lira 

90 000 

20 000 
15 000 
50 000 
5 000 

110 000 

40 000 
70 000 

15 000 

610 000 

14 000 

-

neği 
lüm toplamı 

Lira 

39 001 

Hükümetçe i* 
Madde Böl 
Lira 

90 000 

20 000 
15 000 
50 000 
5 000 

110 000 

40 000 
70 000 

18 000 

600 000 

3 000 

1969 yıl] 
stenen 
üm toplamı 

Lira 

21001 

L için 
Komisyonea kabul editen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

90 000 

20 000 
15 000 
50 000 

5 000 

110 000 

40 000 
70 000 

15 000 

600 000 

33 721 

3 000 

12 720 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 

14.510 Kurs giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
0 1968 yılında yapılacak Danıştaym 100 ncü 

yılının kutlanmasına ilişkin her türlü gi
derler 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

- 2 0 4 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira 

25 001 

1 

25 000 

104 000 

4 000 

100 000 

10 000 

i 
ı toplamı 
Lira 

114 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edimi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

8 001 

1 

8 000 

10 000 

14 000 

4 000 

4 000 

10 000 

8 001 

1 

8 000 

10 000 

14 000 

4 000 

4 000 

10 000 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

- 2 0 5 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

12 758 427 

1 238 323 

39 001 

114 000 

14 149 751 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13 116 523 
1 179 935 

21001 
14 000 

~14~331459 

13 
1 
116 
176 
33 
14 

14 341 

803 
935 
721 
000 

459 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölftm Madde ö d e « * m çeşidi 

35.000 

36.000 

35.000 

36.000 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Birik
tirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yar
dım) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

SOSYAL TFANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira 

90 040 110 050 

Lira 

100 050 

90 040 

1 

1 

90 040 
1 

90 041 

110 050 

1 

1 

110 050 
1 

110 051 

100 050 

1 

1 

100 050 
1 

100 051 
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Rapor 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

or 
16 . 12 . 1968 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1969 yılı Bütçe tasarısı ile ilgili izahat aşağıda arz edilmiştir : 

I - Teşkilât hakkında genel düşünceler : 
a) Hizmetin önem ve niteliği ve plâna uygunluğu : 
Malumları olduğu üzere, plânlı Devlet yönetimine geçilişte en başta gelen ihtiyacımızın sıhhatli ve yeterli istatistik bilıHleri oklufru merceği, is

tatistik teşkilâtımızın reorganizasyoııunu zaruri kılmış yV1962 Haziranında kabul buyurulan 53 saydı Kanunla, İm amacın gerçekleştirilmesi yo
lunda, önemli bir adım atılmıştır. ' * ^ ^ 

İstatistik kuruluşumuz, yeni veçhesi ile birinci Beş Yıllık Plân devresinde (1963 - 1967), bir yandan eksiklerini tamamlamaya, personel ve ci
l a l a n m a yönünden'ihtiyaçları karşılayacak seviyeye yükselmeye, öte yandan da mevcut ve gelişen imkântariyle kendisinden beklenen hizmetleri 
ila etmeye çalışmıştır. 

19G3 genel tarrnı, 1964 genel sanayi, 1965 genel nüfus ve mesken ve 1961 - 1965 personel sagnlar ından maada 1964 te aile bütçeleri, 1966 
da k-ücü ve istihdam anketlerine başlanmış ta ,m d a n g l a ekili saha ve istihsal tahmini ile, fımhk üretim ve istihsal tahminleri için memleke-
tkni.de ilk defa objektif metod uygulamalarma b i l m i ş ve endeks çalışmaları gibi birtakım yeni ve önemli konular cahsma programına alınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın, içinde bulunduğuma 'ilk uygulama yılında, enstitünün kendisinden istenen görevleri ifa ve tedbirleri gerçekleştir
me konusunda büyük gayret göstermekte olduğu;diğer kamu kuruluşlarının uzun bir devreyi k a p ı v m öı-alısmailar yapmasını gerektirmesi, sakat
ların gruplandırılması ve rehabilitasyonu ve yapı malzemesi standartlarının teshili gibi bir ' iki ge dkmo dısmda, dmer plân erekler inin yerine ge-
t H h P ^ ve söz konusu plân devresine muvazi olarak 1972 yılına kadar uzıyan, bir 5 yıllık ic çalışma programı yapnns bulunduğu memnuniyetle 
müşahede edilmiştir, 

Ancak, istatistik çalışmalarında zaman unsurumu! önemi yanında eleman, malzeme ve teçhizat imkânlarının ivi bir şekilde değerlendirilmesi 
ve zaman zaman enstitünün mevcut kapasitesinin üstünde bir programı uygulamaya gayret etmesi, diğer bir deyimle ihtiyaç duyulan ve bilhassa 
plân gerekleri yönünden ertelenmesi uygun bulunmıyan birçok alanlara Enstitünün el atmak m^bünyet inde tnrakdması halinin, geçmişte oldu
ğu gibi ilerde de bâzı tıkanmalar doğurması muhtemel görülmüştür. Bu bakımdan, İkinci Beş Yıll.k Plân dönemine giriş ile birlikte, plân ve ista
tistik kuruluşlarımız arasındaki kaçınılmaz işbirliğinin daha müessir esaslara bağlanması zaruretinin teşhisini ve bu konuda almış olduklar! ted
birleri önemli bir adım olarak kaydetmek yerinde olacaktır. 

b) Teşkilât Kanunu, personel, teçhizat ve eğitim sorunları : 
Gecen yıllar bütçeleri vesilesi ile de Yüksek Heyetinize arz edildiği gibi, İstatistik Enstitüsü ün konulara göre ihtisas daireleri ve onlara bağlı 

ihtisas'şubeleri ile gelişen bir bölge teşkilâtı şekenle t a a^nv eden yeni bünyesinde; 
1. Yeni konuların gerektireceği yeni ş u ^ ünite gibi ilâve kuruluşların'ihdasında kanun ısdarına ihtiyaç bulunmaması gibi bir suplesin mev

cudiyeti, 

http://ta.hmi.ni
http://tkni.de
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2. Yemi kademeler ihdas edilmiş olmasına rağmen sorumlulukların daha belirgin ve yetkilerin daha kolayca icra ünitelerine intikal ettirilebilir 
halde bulunması nedeniyle, işlerin gecikmeden daha iyi ve kaliteli olarak intacının sağlanabilmesi, 

3. Alan çalışmalarının sonuçlarının daha süratli ve daha vasıflı bir şekilde işlenmesi ve yayınlanması konusundaki eihazlanma (Elektronik 
tasnif makmaları ve matbaa) ve teknik personel (Programcı, sistem analizci) yetiştirilmesinde 6 yıl gibi kısa bir sürede küçümsenmeyecek bir me
safe kat edilmiş olması, 

4. 1964 yılmda kurulan İstatistik Eğitim Merkezindeki akademik -eğitimin, başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi ve dolayısdyle 
yurtdışı staj ve ihtisas eğitimlerinin daha anlamlı sonuçlar vermesi, 

5. Kuruluşundan bu yana her yıl üniversitelerimizde ortalama 16 öğrencinin burslu olarak okutulmam, 
6. Türkiye'deki istatistikçileri bir araya getirme, milletlerarası seminerler düzenleme, yurtiçi ve dışı çalışmalara -etkili bir şekilde katılma, 
Gibi takdire değer hususlar yanında; 
i. İhtisas elemanı yönünden münhal kadroların fazlalığı, 
ii) Hizmet içi eğitim sorununda orta seviye istatistik memuru yetiştirilmesine, mesai programlarının ağırlığı dolayısiyle yeteri kadar güc ve za

man ayrılamadığı, 
İÜ) Bina, yerleşme, istatistik ve matbaa makinaları yönünden birtakım ihtiyaçların henüz yerine gerilemediği, 
iv) Yayınların şekil ve muhteva yönünden daha kaliteli bir seviyeye ulaştırılmış olmasına rağmen yine birtakım gecikmelerin tahassül etmekte 

olduğu, 
Hususları müşahede edilmiş ve genellikle Enstitü dışındaki sebeplere izafe edilecek bu sorunların biran evvel çözümlenmesi temenniye sayan 

görülmüştür. 

II - Hizmetin gelişimi : , , . ^ . . , . . , . , , : r , . v ^ , . , , . . , , ^ ^ . . , , ^ . 
İstatistik bilgilerin memleketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki önem ve değerinin ancak son zamanlarda benimsenmiş olmasını söyle

mek gerçeğe pek uygun düşmez .Filhakika, son yarım asır içinde, istatistik teknik ve m e t o d o l o j i d e k i inkişaf, memleketlerin sevk ve idaresinde 
ekonomik faktörlerin önem kazanması ve dolayısiyle ölçülü,' tedbirli ve plânlı hareket etme prensiplerinin Devlet yönetiminde hâkim olmaya başla
ması ile hemahenk olarak, memleketimizde de Cumhuriyetten bu yana istatistik verileri büyük önem iktisabetmiştir. Yüksek Heyetinize önceki yu
larda da arz olunduğu veçhile, Enstitünün kurulduğu son yıllara kadar, mevcut istatistik teşkilâtı, kendi imkânları içerisinde önemli bilgiler der
lemiş, istatistikler tertibetmiş, sayımlar yapmış ve her sahada olduğu gibi, Devlet yönetimine kıymetli katkılarda bulunmuştur. Ancak, uzun vadeli 
plân fikrinin uygulama alanına konulması ile, istatistik kuruluşunun genişliyen ihtiyaçlara ve yeni icaplara uygun bir statüye kavuşturulması 
zarureti Enstitüye vücut vermiş ve kuruluştan bu yana, geçen 6 yıl içinde, istatistik alanında önemli hizmetler ifa edilmiştir. 

Hizmetin anakarakteri, bilûmum genel mahiyette istatistiklerin Enstitü tarafından toplanmazdır. Filhakika, merkezî bir organ olarak Enstitünün, 
genel mahiyet arz eden ve muhtelif daire ve kuruluşların görev alanına giren bilgileri, bu kuruluşların faaliyetleri sırasında normal olarak topla
malarına, engel olması bahis konusu olmamak gerekir. Ancak evvelce yeni istatistik usulleri kullanma yönünden kamu kuruluşlarınca İstatistik 
Umum Müdürlüğünün muvafakatini alma kaydının, Enstitü kuruluşu ile birlikte gerek istatistik toplamakta ve gerek hazırlanacak soru kâğıtları, 
kullanılacak metot, elde olunan bilgilerin değerlendirilmesi ve yayınlanmamda Enstitünün denetimine bağlanımş bulunmam daha ileri bir adım ol-
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muştur. Bu adımla varılmak istenen amaca, bir yandan merkezî istatistik teşkilâtım genel ve özel mahiyetteki çok çeşitli ve detaylı bilgi toplama 
külfetinden kurtarmaya diğer yandan, memlekette rakam disiplinini sağlamaya, bütünü ile varıldığı, söylenememckle beraber, bu konuda belli bir se
viyeye erişildiği ve bugün Enstitüyü, bu konuda tek kaynak olarak kabule yönelen anlayışın, gerek kamu ve gerek özel sektöre, sevinilecek bir ölçü
de hâkim olmaya başladığı müşahede edilmektedir Bunu; tatbiki müşkül olan müeyyidelerin mevcudiyetinden tamamen âri olarak, Enstitünün istatis
tikle ilgili her konuda koordinasyon ve işbirliği anlayışını geliştirmek için sarf ettiğini yakînen izlediğimiz gayretlerine izafe etmek gerektiği inan
cındayız. 

a) Hizmetin gelişimi ile alâkalı alarak, Enstitünün kuruluşundan bu yana yeniden ele aldığı veya alanını genişlettiği konulara da bir nebze 
değinmek yerinde olacaktır, istihlâk giderleri ile geçinme ve müstehlik fiyatları endekslerini tesis ve geliştirmek ve millî gelirin istihlâk yönünden 
de hesaplanmasını sağlamak amaciyle, 1964 yılında Adana ve İzmir'de aile bütçeleri anketlerine başlanmış ve halen bu anketler 10 büyük ilde tamam
lanarak 5 000 e yakın aileyi kavrıyan bir hacma ulaşmıştır. Üç ilin sonuçları yayınlanmış ve bu bibilere göre tertibedilen geçinme endekslerinin pey
derpey aylık bültenlerde yayınlanmasına geçilmiştir*. Bu ankete bütün memlekete şâmil olmak üzere devam edilmektedir. 

b) Memleketimizde iş ve işsizlik durumu ile alâkalı bilgileri elde etmek amaciyle, 1966 yılında 8 büyük şehirde deneme mahiyetinde başlatılan 
İşgücü ve istihdam anketi, 1967 ve 1968 yıllarında, bir anaörnek plânına göre seçilen şehir ve köylerde ve toplam olarak 100 000 civarında aile nez-
dinde uygulanmış olup bu anket her yıl devamlı hale getirilecektir. 

e) Tarım istatistiklerinde yıllardan beri genellikle kişisel tahminlere dayanan cari bilgilerin gerçeğe daha uygun hale getirilmeleri amaciyle, 
1966 da objektif metot denemelerine başlanmıştır. Tarla mahsulleri için uygulanan 3 yıllık projenin ilk iki yılı gerçekleştirilmiş ve fındık mahsulü 
için yapılan deneme çalışmalarından, olumlu sonuçlar alınmıştır. 

' d) Smai istihsal ve inşaat maliyet endeksleri'tesisi için yapılan hazırlık çalışmalarına devam olunmaktadır. 
e) Su ürünleri alanındaki istatistikler Enstitü çalışma programına ithal edilmiş ve ilk fiilî savım, 1968 başında uygulanmıştır. 
f) Turizm konusundaki bilgi eksikliği ayrı bir önem arz ettiği için, 1965 te özel bir şube"kurularak turizm hareketleri, gecelemeler, tu

rist eğilimleri, konaklama tesisleri konularında anketler düzenlenmiştir. 
g) Millî gelirin hesaplanması, yıl içinde geçici tahminler yapı.lm.ası çalışmaları devam ederken, istatistik bilgileri toplama alanının -ge

nişlemesi, ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarını belMiyen endikatörlerin geliştirilmek ve istatistik serilerinin daha tutarlı hale getirilme
si gayretlerine paralel olarak, millî muhasebenin tesisi imkânları ciddiyetle araştırılmış, ve bu çalışmalara yardımca olmak üzere konuda oto
rite olan ilim adamlarımızdan müteşekkil bir grup teşkil olunmuştur. 

h) İstatistik çalışmalarının muhassaiamnm alındığı veri işlen, ünitesindeki makina parkı, yatırım giderlerine ayrılabilen miktarlar obüsün
de elektronik makinalarla takviye edilmekte ve konvansiyonel tasnif sistemi; program hazırlama ve makinaya uygulama şeklindeki modern uy
gulamaya yönelmiş bulunmaktadır. Enstitünün bu konuda daha iyi teçhiz edilebilmesi mümkün olduğu takdirde, klâsik istatistikler yanın
da 53 sayılı Kanunla yeni bit görev olarak tesbit edilen etüt ve analiz çalışmaları, birtakım ilmî araştırma modelleri ve mat r i s le r in i makina-
darda geliştirmek suretiyle daha anlamlı şekilde ifa edilebilecektir. 

ı) Birçok kereler huzurunuzda tekrar edildiği gibi enstitü kısa sürede geniş bir matbaa tesisine muvaffak olmuş ve büyük ihtiyaç duyulan 
yayınlarını geliştirmek imkânını elde etmiştir. Ancak normal inkişafı için gerekli yeni makina alma tekliflerinin matbaaların tevhidi gibi bir 
gerekçe ile bir türlü ta'af edilemeyişi calibi dikkat görülmüş ve bilhassa, Enstitü Matbaasının tevhide* tabi olması meselesi de esasen bugün 

http://yap�.lm.as�
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dahi şikâyet mevzuu bulunan yayınlardaki kısmî gecikmeleri büsbütün artıracağı, hattâ felce uğratır mahiyet >arz edeceği için ciddî surette-
endişemizi mucibolmuştur. Kaldı ki, 1970 ve 19 U yıllarında uygulanacak genel sayımlar için milyonlarca form ve soru kâğıdı basılması zorun
luğu matbaayı büyük ölçüde işgal edeceği cihet1e yayınların daha da fazla gecikeceği aşikârdır. Bu itibarla,, Enstitü matbaasının ihtiyacı olan 
yatırınım bu yıl bütçesi ile gerçekleştirilmesinin zaruri okluğu inancındayız. 

fetatikıik hizmetlerindeki son yıllardaki başlı-a gelişmeleri tesbit ederken,"yukarda bir neb*c değindiğimiz koordiasyonu ve istatistik ra
kam disiplinimi sağlama ve inhisarcılığa varma V.m daha çok konuda ve daha güvenilir bilgi toklama amacını tahakkuk ettirme yolunda ensti
tünün faaliyetlerini, başlıca şöylece özetlemek uygun olacaktır : 

a) Bünyelerinde büyük istatistik kuru luş^r ıo lan ve yıllardır konularında çeşitli istatistikler toplamakta bulunan Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Çalışına, Maliye, İçişleri, İmar ve İskân, Adalet, Turizm, Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim Bakanlıkları ve Tapu Kadosro, Meteoroloji, Emni
yet Genel müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği ile çok sıkı bir işbirliği tesis edilmiş bulunmaktadır. Bu m-eyanda; mâ 
ruz kuruluşlarla müştereken gerçekleştirilen D '»^,, ,f . i Anketi, yabancı memleketlerde çalışan işçiler, 1965 bina sayımı ve mesken şartları 
araştırmaları, mahkemelerin çalışmaları, seçim istatistiklerinin devamlılığı, Gümrük ve Gelir Vergisi beyannamelerinin ıslahı, mahallî idareler 
ve belediyeler bütçe formlarının geliştirilmesi, örnekleme çalışmalarında büyük ölçüde yararlanılan hava fotoğraflarının ve paftaların belli 
bir program içinde tamamlanması işleri, sayııabilir. 

b) 1964 te kurulan İstatistik Eğitim Merkezcide, diğer kuruluşların istatistik işlerinde çalışan elemanların eğitimi yanında, Türkiye'deki Ti-
w,ot ve Sanayi Odaları mensuplarının, Sağlık ve Sosyal Yanlım Bakanlığı ve Meteoroloü Genel Müdürlüğü personelinin, vergi daireleri müdür-
lerinin eğitimi için uygulanan özel programlar; iiniversitelerarası istatistikçileri biraraya getiren konferans ve seminerler ve iki yıl evvel ku
rulan Türk İstatistikçiler Derneğinin, çalışmaları, takdire değer faaliyetler olarak görülmektedir. 

c) İki yılda bir toplanması öngörülen ve bu<mne kadar iki defa toplanan Yüksek İstatistik Şûrasında, kamu ve özel sektörün, istatistik ça
lışmalarını yakinen izlemek suretiyle, bu kuruluşa istek ve dileklerini ifade etmeleri ve ensti'ünün buna göre çalışmalarına istikamet ver
mesi ve bilmukabele diğer kuruluşlarla koordlinısyon temini için zeminin hazırlanması mümkün olmuştur. 

d)' Enstitü milletlerarası alanda, istatistik k mısundaki pek çeşitli çalışmalara, ödenekleri ölçüsünde katılmakta; birçok uluslararası se
miner ve sempozyumun memleketimizde tertibedilmesine âmil olmakta, böylelikle istatistik mototlarmdaki yeni gelişmeler, yeni uygulamalar 
ve bunlardan elde edilen müşahhas sonuçları çalışmalarına ithal etmek imkânını bulmaya 'gayret etmektedir. 

e) Daha yakarıdaki bölümlerde değindiğimiz ihtisas elemanı açığını kapatmakta bunları hazır olarak temin yönünden pek de şanslı bu-
lunmıyan enstitü, ihtiyaç duyduğu elemanları kendisi yetiştirme ve böylelikle nisbeten uzun vadeli bir yatırımı bizzarure kabul etme yolunu 
ihtiyar etmiş ve 1964 yılında faaliyete geçir üği İstatistik Eğitim Merkezinin yardımı ile yur t dışında eleman yetiştirme sistemini uygula
mıştır. Halen bu yatınım politikasının meyvala-ım almaya başlamakta olmasını görmekten memnunluk .duymaktayız. 

1968 yılı Bütçe uygulaması : 
Enstitü içinde bulunduğumuz 1968 malî yılının idrak edilmiş bulunan 9 aylık kısmı içinde bütçedeki ödenekleri, esasen bidayette yapılmış. 

hesapların gerçekçiliğine uygun düşen tarzda ve tasarrufla harcamak suretiyle başlıcaian aşağıda özetlenen çalışmaları yapmıştır : 
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I - Sayım ve anket çalışmaları : 
A) Sayımlar : 
1. V.U<Hu, ,:a Nü .us ve Masken ve Ge.Tol Tarım sayımları iie 1971 genel sanayi ve iiyerreri ,sa omlaaının hamine çalışmalarına başlanılmıştır. 
2. 1965 Genel Nüfus sayınının % 1 örnekleme, idari taksimat sonuçlan yayınlanmış, nüfu un ekonomik, sosyal ve 'kültürel vasıflarına gö

re detaylı sonuçları üe bina sayımı sonuçları 1967 içinde alınıp baskı safhasına intikal ettirilmistir. 
3. 1964 Sanayi ve işyerleri sayımı sonuçları, imalât sanayi kısmı detaylı olarak yayınlan,nş; ticaret hizmet ve ulaştırma sektörlerine ait 

sonuçların baskı işleri tamamlanmıştır. 
4. Motorlu kara taşıtları ve sürücü ehliyetle.inin Türkiye çapında sayımı yapılmış olup sonuçları tasnif edilmektedir. 
5. Deniz taşıtları ve su ürünleri istihsali sayımı 1968 yılında tamamlanmıştır. 

B) A T i l e r : 
1. Memleketimizde işgücü, istihdam ve işsizlik ile ilgili bilgileri derlemek amacdyle, 1967 yikudn. başlanan Hane halkı işgücü anketinin ikin

ci ve üçüncü kademesi, 1968 Nisan ve Ekim aylarında uygulanmak suretiyle elde edilen Türkiye çapında bilgiler halen tasnif safhasındadır. 
2. Türkiye'de ö d e r i n istihlâk harcamaların m ve gelirieıknin teshili ilo -müstehlik ilysllar; . a k e k k ^ m y^HMndâ kullan.haak üzere ^ r a k l i 

verdorA e k edAnca ^ i n 1î>84 yıhnda baAman a,Ue İAh A , s a ı A - ^ n a arüA.d!^ vakarda dcknı Aanmak smeA/k, kalen İD il 
merkoame Aşmil edilerek sonuçları Sınmış ve iki ' i l merkezinde daha uygulannmsı için hazırkk çai.a.akna kuaaaAa.ayaar. 

A n i l i n . tanmnkaaAA ,]l ü v e z l e t i n d e n üçünün sonuçlan ™VM,.I,,,V,,M, beA kaAı m .hasa,a i n ' -: . . A ^ e k a . 
3. Aile Bütçesi Anketinin sonuçlandığı il merkezlerinde (Adana, Ankara, İzsvir) müstehnk iyat inr ı enuAAeri tanzim edilerek Aylık lAalA-

tik Bülteninde yaymlanunaya 'başlanmıştır. Diğer iller üzerindeki çaAav.alar devam chnektcdk-. 
4. Hayvan ürüulerinden -et, süt, yapağı verimleri hakkında elde mevcut ve eski tarihli k a k a l a r ı n ıslahı amaelyle bir anket düzenlenmiş olup 

halen elde edilen sonuçlar üzerinde ilgili kurulanlar ve üniversitelerle müşterek çalrmmlar yamha:Akak. . 
5. Memleketimizin' bellibaşlı ü rün le r indenkan ve ihracatımızda ömanli bir yer işgal, eden, fındık üretimi hakkında güvenilir bilgi okA et

mek üzere, 1967 de denemelerine başlanan Objektif Metot tatbiki surAiyle 1968 yıhnda Anlık ocak sayısının ve üretiminin tesbiti için .bir anket ya
pılmıştır. 

Diğer çalışmalar : 
1. 1964 te kurulan İstatistik Eğitim Merkezi, 1968 yılında da faaliyetine devam ederek 35 mezun vermiş ve bunlardan 5 i yurt dışına ihtisasa 

gönderilmiştir. 
2. Enstitü 1968 yılında, yeniden 73 ortaokul mezunu, 120 lise mezunu ve 37 yüksek okul mezunu almak suretiyle, kadrolarını takyaye etmiştir. 
3. Tasnif şubesi için programa alınan bir elektronik kompüter tesisi için, bu yıl gerekli formaliteler tamamlanmıştrr. 
4. Enstitüde bu yıl, üniversitelerarası istatistikçiler konferansınm üçüncüsü akdedilmiş ve EAD Zirai İstatistikler semineri organize edilmiştik. 
5. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından tertiplenen. 1970 Nüfus ve Mesken Sayımları, inşaat ve uzun vadeli 

plân modelleri için istatistikler, gümrük tarifesi, fiyat ve hacim istatistikleri ve endeksleri konulu toplantüara katılınmış, vanlan sonuçlar ve 
tavsiyeler u y g u l a m a k üaere enstitünün ilgili daire ve şubelerce intikal ettirilmiştir. 



16 - Devlet İstatistik Enstitüsü - 213 -

1969 yiU çalışma programı : 
Enstitü çalışma programına göre 1969 yılında başlıca : 
a) 1970 Genel Nüfus ve Mesken, İ970 Genel Tarım ve 1971 Gcıml Sanayi ve İşyerleri Sayımı için başlanmış bulunan hazırlık çalışmalarına 

zaman çizmesinin ihtiva ettiği işlemler itibariyle devam 'olunacak, nümenataj kontrolü, tarım sayımı öntestleri ve soru kâğıtları hazırlıkları ik
mal edilecek, 

b) 1968 yılında anaövnek hânına göre İA M e m e d e ve 107 şehir ve kasabada uygulanan işgücü ve istihdam anketi 1969 yrlmda aynı çerçeve
de iki kere tekrarlanacak; 

e) Aile Bütçeleri Anketlerine AAAAA ve A a ^ A d a k il .merkezlerinde devam olunacak, 
d) Takriben s bA AyerirAe yaş>Aaa,a r A i . n . n AA A r r A A anrc.A uygulanacak, 
e)' Su ürünleri ve bahk .istihsal savum b A-r • ediAJcA, 
l) Ticaret ve bi;,mA. AycaArAin Arm.asik AAAct durumlarını tc-sl-it amaciyle, ha-zırlık çalışmaları tamamlanan anket, ilk kez 50 binden fazla 

nüfuslu şehirlerde ve 196i) A ıh İAnde dörl k : . ^ , ; , e : , * v-ıiar.arak. 
g) .!9()8 cie uygulama alanma. Amulamiy;,, m/-mat malAA amAAmrk Aşaat sektöründe çahşankn- ve kullanılan maAuaeye ,alt bilgilerin top

lanın ası ve endeksAAu hamrhnmas, amaçmı gAu m y î ı ;1, m ^ t ankAine başlanacak, 
h) 'Fettan eşya Ayat mAAAerimn yeA havram ve meAdarA AmHammasma medar alacak bilgilerin ahmağa Ahi. benzer karakterdeki böl-

"C i ) ^ K ^ - a ve A a d z t a ş d h m ' ^ y m r ş A Ü A l 2 i i ' i : C ^ ^ ^ X vakla ile hukukî illşkilerin., ii eAti İAn büAn Ama havnvan bir anket uy
gulanacak, 

ı> Analık rekoltemin tesbiti için übjrk-A - _ , : : , ,„:l . , , .as, KMIAAA vaınkııı anket bu vd d l dana esaslara fföre tekrar edilecek, 
f> 19(î8 de Güney b ö k r i n d e uygulanan HaAr.m - Eylül turistik sezon devresinde turistik g e l e m e istatistikleri tarfibi amaciyle 3 devre 

halinde ve daha şümullü bir aniket uygulanacak, 
1c) Sanayi istatistikleri alanında yıllık ve iAer avbk sanavi anketleri yanında bâzı üretim maddeleri için avlık bilgi toplanmasına geçile

cek ve Birleşmiş Milletler özel sorgu kâğıtlarına 'göre; makina "ve teçhizat, demir - çelik, tekstil ve bâzı madenler konularında deneme anketleri 
uygulanacaktır. 

Hizmet, personel giderleri ilişkileri : 
İstatistik çalışmalarının tabiî bir gereği olarak zaman zaman, belli sürelerle genişliyen iş hacmi (Genel sayımlar ve büyük anketlerin uygu

lanması ve sonuçların süratle işlenmesi) sebebiyle İstatistik Teşkilâtı yetki kanunlarında geçici eleman kullanma prosedürü kabul edilmiştir. 

Enstitünün, bu kanuni imkânı, büyük sayım hır ve anketler sırasında kullanagelmektc -olduğu yüksek malûmlarıdır. Ancak, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun tatbikatı dolayısiyle hasıl olan ihtilâfın, bu istihdamı iki yıldır engellemiş bulunması Enstitünün (D) cetvelinde ancak 200 
ilâve kadro alarak hizmeti daha az eleman ile yürütmesi sonucunu doğurmuştur. Bugünkü durumda, yani genel sayımları uygulama veya sayını 
sonuçlarımın tasnifi gibi işlemlerin mevcudo]madiği normal çalışma yıllarında dahi, Enstitünün yüklü bulunan faaliyet program! uyarınca, ekseri 
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ahvalde 2150 - 300 personelin uzun sürelerle alanda anketlerin uygulanması ile meşgul bulunduğu, hattâ bazen iki anketin bir arada yürütülmesi 
zorunluğu sebebiyle hem dairedeki diğer cari işlerin zamanında yetiştirilmesi, hem de alan çalışmalarının selâmetle yürütülebilmesi için geniş 
ölçüde fazla çalışma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Alan çalışmalarının, bilhassa tarımsal konulardaki anketlerin .çok gayrimüsait arazi ve iklim şartlarında icra edilmesi mecburiyeti, şehir ye ka
sabalardaki çalışmaların umumi vasıtaların ulaşmadığı yerlere kadar yaygm bir görünüm anz etmesi; bilmelice personelden büyüik feragat ve 
tahammül istemesi, buııa mukabil bu hizmet karşılığında ödenen ücretlerin, yetki'-verileri en üst seviyeden takdiri mümkün iken, kararnamelerle 
alman tavan ücretlerinin daima altında tesbit edilmesi ve avm esasın fazla ealışma ücretlerinin tesbitinde de uygulanması, tasarrufa riayetin ve 
Devlet parasını harcamadaki titizliğin bir örneği .olarak gösterilmeye l ây ı ] / bulunmaktadır. Nitekim tanmda Vrazi kullanılışının tesbiti anke
tinde; bir bölgedeki 25 elemana bir ay süren çalışımdan için 30 000 Tl. yerine 22 500 Tl. ödenmesinden ücretlerin tavan seviyesinin altında tâ
yin olduğu ve böylece hizmetin % 20 nişi/etinde daha ucuza ifa edildiği anlaşılmaktadır. 

Başlıcaları yukarda arz olunan Devlet istatistik Enstitüsünün çalışma ve faaliyetlerinin ifası için huzurunuza getirilen 1969 yılı bütçe ta
sarısı, tüm .olarak, (A/J, A/2, A/3 cetvelleri toplamı), geçen yıl bütçesine nazaran 3 071 60)3 TL ' c i n s i y l e 24 836 047 Tl. teklif cdihtıi'k bu
lunmaktadır. Bu artışın 1 915 000 liralık kısmı, bu yıl anaünitesi alınacak elektronik kompüteri u ok üniteleri i!e, bir program dâhilinde yenile
necek olan delgi ve kontrol mafkinalarının bir bölümünden ibaret bulunan yatırım bütçesinden, g>ri kalan I 1f>G 603 Tl. nııı 800 000 lirası 1!)70 ve 
1971 yıllarında uygulanacak ne genel sayımın hazırlıkları ile ilgili malzeme alımları, ün testler ve sair masrafların cari harcamalar içinde yer al
masından ve mütebaki 35G GOîÛirası da diğer normal hizmet ve cari masraf artışlarından t,ıvellü.-!etmek!;,H,. Bu hale ^ c hoplam artış takri
ben % 14 olmakla beraber zaruri görülen yatırım bütçesindeki ödenek ile sayım hazırlıklarına. ait ilâve tahsisat hariç Mitçe artısının'% 1 7 
civarında bulunduğu anlaşılmaktadır. ' ' ' 

I. Tasarının 12.000 nci Personel giderleri bölümü 1968 yılma nazaran 335 086 Tl. bir fazlalık arz etmektedir. Bu artış; esas itibariyle sağ
lık masraflarında ilâç ve hastane ücretlerindeki yükselmelerin tedavi ödeneğine inikası, (kesif anket uygulamaları ye sayım hazırlıkları dolayı-
siyle yolluk ve fazla çahama .ödeneklerindeki zaruri yükselişlerden ileri gelmektedir. 

II. Tasarının .13. 000 nci Yönetim giderleri bölümü 1966 yılma nazaran 135 000 liralık bir cüz'i artış irae etmektedir. Bu artış yayın alım
ları ödeneğinin bir pnogram dâhilinde belli bir tavana kadar artırılması gereği ile, yeni açılacak bölge kuruluşlarının kira ve demirbaş ödenek
lerinden neş'et etmektedir. 

III. Tasarının 14.000 nci hizmet giderleri bolü mü 1968 yılma nazaran 644 999 Tl. bir fazlalık göstermektedir. Bu artış bilhassa önümüzdeki yıl
lardaki sayımların gerektirdiği kâğıt, ınakina fişi gibi malzemenin bir kısmının nıübayaası ve hazırlık çalışmalarının gerektirdiği masraflardan tevel
lüt etmektedir. " 

IV. Tasarının 16.000 nci çeşitli giderler bölümünde 1968 yılma nazaran 42 000 liralık bir artış mevcuttur. Bu artış, özellikle basımevi kadrosun
daki içşilerm giyim kuşam alımlarındaki cüz'i fazlalıktan ileri gelmektedir. 
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V. Tasarının (A/3) işaretli bölümümde ,geçen yıla nazaran 37 318 liralık bir artış görünmekte olup bunun sebebi, yemek ya rda la r ın ın 100 
kuruştan 125 kuruşa yükseltilmiş olmasıdır. 

Tümü ile ele alındığında Devlet İstatistik Enstitüsünün 1969 malî bütoo teklifinin; gerek yatırım programlarının gerçekleşmesi gerekse bü
yük sayımlar hazırlıklarının icabettirdiği zaruri harcamalar için ancak çok titiz ve tasarrufa riayetkar bir tutum içinde uygulandığı takdirde 
hizmete yetebilecek bir ödenek ile huzurlarınıza g i r i l d iğ i samimî kanaatimizdir. 

Kabulünü savgı ile arz ve teklif ederiz. 

Raportör 
Selâhatiin Kd*ç 

Samsun Milletvekili 

Eaportör 
i!/. Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

< 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLE!* 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 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği kargılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

- 2 1 6 -

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15 448 363 

4 293 811 

4 293 810 

1 

8 121 931 ( 

6 970 860 
58 320 
60 750 

1 
1 032 000 
915 115 

25 000 
2 500 
5 000 
27 500 

1 
732 200 

122 914 

Hükümetçe 
Madde B( 

Lira 

4 293 811 

4 2ÎUJ SJO 

1. 

8 121 931 

58 320 
00 750 

1 032 000 
930 201 

~27~5(7Ö 
2 500 
5 000 

40 000 
1 

732 200 

123 000 

1969 • 
istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

15 783 449 

71lı için 
Komisyonca k 

Madde Bi 
Lira 

4 293 811 

4 293 810 

1 

8 121 931 

6 970 860 
58 320 
60 750 

1 
1 032 000 

930 201 

27 500 
2 500 
5 000 

40 000 
1 

732 200 

123 000 

a bul edilen 
i)lüm top.amı 

Lira 

15 783 449 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

12.410 

12.420 

12.590 

12.610 
12.620 

12.730 

Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
Sayım ve anketlerde görevlendirilecek 
enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalış
ma ücreti 
Yüksek İstatistik Şûrası üyeleri huzur 
ücreti 
TAZMİNATLAR 
1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 21. ııei 
maddesi gereğince verilecek tazminatlar 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

Yabancı dil ikramiyesi 
Sayımda çalışacak enstitü memur ve hiz
metlilerine verilecek sayım ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesi gereğince verilecek ödenekler 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

400 001 

400 000 

1 

150 000 

1 501 

1500 

1 

250 000 

Hükümetçe : 
Madde Bö 
Lira 

600 001 

600 000 

1 

170 000 

1 5 0 1 

1500 

1 

250 000 

istenen 
ilüm toplamı 

Lira 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm top'.amı 

Lira Lira 

600 001 

600 000 

1 

170 000 

1 501 

1 500 

1 

250 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topiamı 
Lira Lira Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 316 004 316 004 316 004 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 21 003) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 295 001) 

12.832 
12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek 

enstitü memur ve hizmetlileri yolluğu 

10 000 
10 000 

1 

1 
1 

1000 

10 000 
10 000 

1 

1 
1 

1000 

10 000 
10 000 

1 
1 

1 000 

50 000 

1 

200 000 
45 000 

1 000 000 

50 000 

1 

200 000 
45 000 

1 100 000 

50 000 

1 

200 000 
45 000 

1 100 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
18.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

Ödeneğin çeşidi 
» 

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 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

1968 ödeı 
Madde Bö 

Lira 

725 000 

75 000 
10 000 
100 000 
300 000 
200 000 
35 000 
5 000 

350 000 

30 000 
30 000 
275 000 
10 000 
5 000 

180 000 

100 000 
80 000 

tıeği 
ilüm toplamı 

Lira 

1 400 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira 

1 535 000 

835 000 

75 000 
10 000 
150 000 
350 000 
200 000 
45 000 
5 000 

355 000 

30 000 
30 000 
275 000 
15 000 
5 000 

180 000 

100 000 
80 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

835 000 

75 000 
10 000 

150 000 
350 000 
200 000 

45 000 
5 000 

355 000 

30 000 
30 000 

275 000 
15 000 
5 000 

180 000 

100 000 
80 000 

1 535 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 2 2 0 -

1968 ödeneği 
Madde BwL toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplann Madde Bölüm toplana 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520' Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 45 000 45 000 45 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kamımın 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

100 000 

1000 

25 001 

1 

25 000 

2 180 006 

2 206 007 

120 000 

1000 

2 

1 

1 

2 850 004 

2 851 006 

120 000 

2 851 006 

1 000 

2 

1 

1 

2 850 004 

14.520 Burs giderleri 40 000 80 000 80 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

ARAŞTIRIMA VE İNCELEME GİDER
LERİ* 

14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri 
14.542 Sayım ve anketler giderleri 

(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 
2 700 000) 

14,550 Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER ARAŞTIRMA GİDERLERİ İSTA
TİSTİK EĞİTİM VE YETİŞTİRME MER
KEZİ G İ D E R L E I Ü : 

14.581 Büro ^derleri 
14.582 Ulaştırma giderleri 
14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.584 Kim bedeli 
14.586 Malzeme alım ve giderleri 
14.589 Diğer alımlar ve giderler 

(İstatistik eğitim ve yetiştirme merkezi 
giderleri toplamı: 30 004) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.113 Taşıt ve nıakina işletme ve onarma gider

leri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 

300 000 
1 800 000 

40 000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

472 803 

340 800 

10 000 
6 800 

250 000 

700 000 
2 000 000 

40 000 

20 000 
1 
1 

10 000 

342 000 

10 000 
8 000 

250 000 

4̂  477 003 

700 000 
2 000 000 

40 000 

20 000 
1 
1 
1 

10 000 
1 

342 000 

10 000 
8 000 

250 000 

477 003 
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Bölüm Madde 

12.000 

13 000 
14 000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.117 
16.119 

16.390 

16.410 
16.420 

16.710 
16.720 

16.810 
16.820 

Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İstatistik propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Uluslararası yurt dm toplantıları giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
LERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CAEİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

69 000 
5 000 

7 000 

2 000 
5 000 

125 000 

100 000 
25 000 

15 448 363 
1 400 000 
2 206 007 
472 803 

19 527 173 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

69 000 
5 000 

1 

2 

1 
1 

10 000 

5 000 
5 000 

125 000 

100 000 
25 000 

15 783 449 
1 535 000 
2 851 006 
477 003 

69 000 
5 000 

10 

5 
5 

1 

2 

1 
1 

000 

000 
000 

125 000 

100 000 
25 000 

20 64. 646 458 

15 783 449 
1.535 000 
2 851 006 

477 003 

20 646 453 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 2 2 3 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

2 085 000 

2 000 000 
85 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top!amı 
Lira Lira Lira Lira 

2 085 000 4 000 000 

' 4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 

4 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Böifcn Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve 
Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma 
Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeğine yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 

3 000 

149 270 

3 000 

3 000 

186 588 

3 000 

3 000 

188 588 

149 270 

1 

1 

186 588 

1 

1 

186 588 

1 

1 
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1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan 
Bölüm Madde ödeneğüı çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 3 000 3 000 3 000 
35.000 SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 149 270 186 588 186 588 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 1 1 1 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 152 271 189 589 189 589 
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Rapor 
19 . 12 . 1968 

GİRİŞ 
Bidayeten 4 . 3 . 1924 tarihinde kurulmuş ve ancak 15 . 8 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 22 . 6 . 1965 gün ve 633 sayılı yeni Teşkilât 

Kanunu ile bugünkü duruma kavuşturulabilmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığının (DİYB)'1969 malî yılı Bütee t a samı ; taraflarımızdan umu
mi hatları itibariyle ve tahdidi bir şekilde incelenerek durum, aşağıdaki kısımlarda ve T. B. M. M. Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığınca 
verilen muhtıradaki sıraya göre kısaca açıklanmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirilme şekli 
A) Bâzı kısa genel bilgiler 
1. Statüsü 
Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince genel idare içinde yer alan DİYB; Başbakanlığa ve genel bütçeye bağlı statü içindedir. 
2. Kuruluş amacı 
DİYB'nin kuruluş amacı; İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak 

ve ibadet yerlerini yönetmektir. 

3. Görevleri 
DİYB; kuruluşun bütün çalışmalarını düzenler, yönetir ve denetler; toplumun aydınlatılmasını sağlar; toplumun ve yurt dışındaki va

tandaşların aydınlatılması amacına matuf çalışmaların programlarını tesbit eder; Din Şûrasının toplanması gerektiğini takdir ve teklif eder; 
Şûraya sunulacak raporla Başbakanlık görüşünü hazırlar; İslâm dininin inançları, ibadetleri ve ahlâk ve esasları ile ilgili işlerin yü
rütülmesini sağlar; ibadet yerlerinin yönetilmesini temin eder; Müslüman vatandaşların millî ülkülere bağlılıklarını tesbit eder ve ör
nek metinler hazırlar; ilmî inceleme ve araştırmalar yapar; dinî eserler telif ve tercüme eder; tetkiki istenilenler hakkında mütalâa bildi
rir ; yerli ve yabancı dinî yayınları takibeder, gereğince karar verir ve alehtekilerle bilimsel mücadele esaslarını hazırlar; kuruluşa eleman ye
tiştiren okulların meslek dersleri ile diğer okullardaki din derslerinin kitap, müfredat ve programları hakkında rapor hazırlar ve gereğinde ilgili
lerle işbirliği yapar; bat ır ı lan Kur'am kerimlerin kâğıt, baskı, tezhip, cilt ve kapak kompozisyonu gibi yönlerinin kutsal kitabımıza yakışır nefa
sette olması için gerekli gayreti gösterir; Başbakanlıkça açılacak eğitim merkezlerinde meslek dersbri öğretmenliği vapar; Knr'an kurslarının yöne
tim, eğitim ve öğretim işlerini yürütür; rasathanece tesbit olunan hicrî, kamerî aybaşlarma göre her yılın dinî günlerini hesaplar; yurdumuzun 
bütün beldelerinin namaz vakitleri ile kıble istikametlerinin hesaplanmasını sağlar; dinî soruların cevaplarını hazalar ; Medenî Kanunun yürürlü
ğünden evvelki zamana ait vaziyet ve mirasa müteallik soruları inceler ve cevaplandırır; lüzumlu; tüzük, yönetmelik ve programları hazırlar ve 
hazırlananları inceler 



18 - Diyanet tş*eri Başkanflığı - 229 -

4. Teşkilâtı 
DİYB nin teşkilâtı; kısa ve şematik olarak şöyle özetlenebilir : 
A) Merkez Teşkilâtı, 
1. Başkanlık Makamı, (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı) 
2. Kurullar, 
a) Din Şûrası, 
b) Merkez Disiplin Kurulu, 
3. Danışma birimleri, 
a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
4. Esas birimler, 
a) Din İşleri Yüksek Kurulu, (1 Başkan, 10 üye) 
b) Dinî hizmetler ve din görevlerini olgunlaştırma Dairesi, 
aa) Olgunlaştırma Müdürlüğü, 
bb) Derleme ve Yayın Müdürlüğü, 
5. Yardımcı birimler, 
a) Personel Dairesi, 
aa) Özlük İşleri Müdürlüğü, 
bb) Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü, 
b) . Donatım Müdürlüğü, 
B) Taşra Teşkilâtı, 
1. Müftülükler, 
a) İl müftülükleri, 
b) İlçe müftülükleri, 
2. Vaizler, 
3. Cami görevlileri, 
a) İmam - Hatip, 
b) Müezzin - Kayyım, 
4. Diğer görevliler, 
a) Kur'an öğreticileri, 
b) Müftülük büroları memurları, 
5. İl ve ilçe disiplin kurulları, (İl veya ilçe müftüsünün katılması ile) 
6. Bucak ve köy imamları, 
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5. Personeli 
DlYB'nin, 1968 malî yılı gayesi itibariyle istihdam ettiği personel durumu, topluca şöyle icmal ve telhis edilebilir : 
A) Merkez Teşkilâtında; 
1. Maaşlı 203 ve 
2. Ücretli 57 olmak üzere 260, 
B) İller teşkilâtında; 
1. Müftü 638, 
2. Müftü yardımcısı 67, 
3. Vaiz 715, 
4. Müftülük şefi 68, 
5. Müftülük memuru 668, 
6. İstanbul ili merkez teşkilâtının özel personeli 22 
7. Kuran öğreticisi 1 000 ve 
8. İmam - Hatip ve Müezzin - Kayyım 13 492 (16 342 kadrodan 2 850 si (L) cetvelinde mevkuf bulunduğu cihetle, ancak, J3 492 si serbest

tir) olmak üzere 16 670 ile, 
9. İller ücretli müstahdemi 766, 
10. Bucak ve köy imam - hatipleri 8 000 ve 
11. (E) cetveli kadrosuna dâhil görevliler 15 

olmak üzere 8 811 ki cem'n2 5711k kişidei ibarettir 
Bu miktara, halen mevkuf tutulan 2 850 k a d r o eklendiği takdirde DlYB'nin kanuni kadrolarının 28 561 e baliğ olduğu anlaşılmaktadır 
6. Cami ve mescitleri 
Bilindiği üzere, DİYB açısından bugün cami Ve mescitler; genel olarak şu dört kategoride toplanmaktadır. 
A) Mazbut cami ve mescitler, 
B) Mülhak cami ve mescitler, 
C) Dernek veya vatandaşlar tarafından yapılmış cami ve mescitler, ve 
•D) Köy camileridir. 
Bunlardan birincilerin personeli, DİYB'meaiikincilerin personeli, Vakıflar Genel Müdürlüğünce; üçüncülerin personeli, halk veya dernek 

veyahut vatandaşlarca ve dördüncülerin personeli de, kısmen köy bütçesince ve kısmen de DİYB' mea temin .olunmakta ve bakım, tamir idame ve 
işleme masrafları da aynı esaslara göre yürütülüp finanse edilmektedir. 

Ancak; mevcut, yapılmakta .olan ve daha yapılması gereken cami ve mescitlerin miktar, kapasite, dağılış ve yayılışları ile cemaat durumları gibi 
bilinmesi çok zaruri ve faydalı dokuman ve envanter hakkında henüz sarih, kati ve tatmin edici istatistik! bilgilerin derlenmek üzere bulunduğu 
ümit ve temennisi, bugün için mahfuz kalmış bir durum arz etmektedir. 
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7 - Kütüphaneleri : 
Dinî kütüphaneler kurulmasına itina ve gayret eden DİYB; bugüne kadar; 
A) 252 Müftülük kütüphanesinin teessüsüne imkân hazırlamış ve 
B) 386 Müftülük kütüphanesinin de kuruluşu için gereken hazırlık ve faaliyetlere mübaşeret etmek üzere bâzı tertipler almış bulunmaktadır. 
Bununla beraber, dinî kütüphanelerin vücut bulması henüz yeni ve taaz:zuıv halinde olup bunların kuruluş imkân, .gaye, tip ve muhtevaları ile 

bunlardan yapılacak faydalanma usul ve esasları üzerinde ayrıca durulmakta .olduğu anlaşılmıştır. 

8 — Bütçeleri : 
Kuruluşundan bu yana hizmet ve faaliyetleri muntazaman ve sistemli bir şekilde artan ve gittikçe gelişen DÎYB'nin bütçeleri hakkında genel 

bir bilgi verebilmek için, aşağıdaki tablo düzenlenmiştir: 
A / 3 -

A/2 - Sermaye 
A / l - C a r i Yatırım teşkili ve 

Plân devreleri Malî harcamalar Harcamaları transfer Taplam 
Yıl Lira Lira harcamaları Lira 

A) 

B) 

M63-1967 
BBYKP 

1968-1972 
İÎBYKP 

1963 57 978 948 
1964 59 767 781 
1965 83 1295 376 
1966 1&6 761 984 
1967 167 561297 
1968 184 223 659 
1969 1913 1586 761 

20 000 
24 297 
74 297 

385 393 
914 800 
179 800 
191 000 

57 998 948 
59 792 168 
83 3,69 673 

157 147 377 
168 476 097 
184 408 459 
193 777 761 

B) Hizmete ilişkin hususlar 
1 - Görülen hizmetin plâna uygunluğu 
DİYB, Laik, demokratik düzende ve bütçe imkânları nisbetinde uhdesine mevdu hizmetleri; Anayasanın sınırları içinde ve özellikle Anaya

sanın 19 ve 153 ncü maddelerinin ışığı altında ve 633 sayılı yeni Teşkilât Kanunu gereğince yapmaya itina ve gavret etmektedir. 
Genellikle, Teşkilât Kanunu ile DİYB'na verilmiş olan belirli hizmetlerin kapsamının, uzun vadeli plâna uygun bulunduğu kabul ve telâk

ki edilmektedir. 

2. Teşkilât Kanunu ve kadroların kifayet derecesi 
MYöB'nin hizmet sahası; çok önemli, şümullü, çeşitli, hacimli ağır ve geniştir. Bilinen nedenlerle hizmetlerin görülmesinde; son derecede 

dikkatli, itinalı, ihtiyatlı ve basiretli davranmak iktiza etmektedir. 
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Filhakika, 1924 yılından beri çeşitli kanuni mevzuatla yönetilen DİYB, 633 sayılı yeni Teşkilât Kanununun yürürlüğe girdiği 15 . 8 . 1965 
tarihinden bu yana şüphesiz, birçok imkânlara kavuşmuştur. Fakat, beliren zaruret ve ihtiyaçlara binaen, mezkûr" kanunun bâzı hükümlerinin bu 
kere revizyona tabi tutulması ve eksikliklerinin tamamlanması lüzumlu görülmüştür. Bilhassa DİYB'mda; Teşkilât Kanunundaki bâzı muğlak 
ve muadil maddelerin vuzuha kavuşturulması, intibakların düzeltilmesi, aydın din adamlarının köylere gidebilmesi için köy imam - hatiplerine 
ait maddelerin değiştirilmesi ve özellikle 14 neü maddenin .(e) bendi ile aynî ve nakdî bağışlara ve cami teberrükatına ilişkin bend ve hükümlere 
açıklık getirecek değişikliklerin yapılması hususlarının artık kaçınılmaz bir zaruret olduğu kanaat ve intibaı hâsıl olmuştur. 

DİYB, sözü edilen kanun hükümlerinin tadili ile ilgili çalışmalara girişmiş ve bu konuda gereken kanun değişikliği tasarısı taslağını ha
zırlamak üzere bulunduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan DİYB'na, Teşkilât Kanunu ile mevdu bugünkü kadroların; gerçek ihtiyaçların cevabı olduğu da iddia ve kabul edilmemek
tedir. İleride sağlanacak imkânlara göre bu kadroların, tedricen, genişletilip geliştirilebileceği mülâhaza edilmektedir. 

3. Diğer hususlar 
Bilindiği üzere DİYB; görev ve yetkileri itibariyle, denetimi kendisine bağlı her hangi bir İktisadi Devlet Teşebbüsü ve kurumla ilişkili 

değildir. 
•DİYB'nin faaliyet ve hizmetlerine ilişkin konular hakkında yapılmış hulunan çeşitli etüt ve incelemelere dayanan muhtelif bilgi ve raporlar, 

hal icaplarına göre gerektiği gibi değerlendirilmektedir. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 
A) Hizmetin gelişindi 
DİYB, uhdesine mevdu hizmet alanında, kesif bir çalışma çabası içerisindedir. 
Müstakil bir istatistik bürosu olmamakla beraber, hizmetlilerinin seyir, gelişme ve inkişafına, ait bâzı istatistik! bilgileri henüz tesbit ve derleme 

safhasında bulunmaktadır. 
DİYB'nin hizmet ve faaliyet alanı gittikçe genişlemekte ve gelişmektedir. Meslekci faaliyetlerden, genel olarak müsbet sonuçlar elde edil

miştir. 
Mutad ve normal hizmet ve faaliyetlere inzimamen, Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü ile işbirliği yapılmış; 3 ncü müfettişler, imam, ha

tip müezzin ve kayyım kursları açılmış; hafızlar için K u r t a Kerim ilıtisas ve müftü ve vaiz kursları düzenlenmiştir. 
DİYB, şimdiye kadar 122 çeşit kitap nesrine muvaffak olmuştur. Muhteva ve baskı bakımından birbirinden iyi ve güzel olan bu dinî eser

lerden pek çoğunun mevcudu kalmamıştır. ' 

DİYB; öteden beri dinî, ahlâki, edebi ve meslek konuları kapsamak üzere aylık trajı 10 000 ve yılık trajı 120 000 olan (Diyanet Dergisi) ni 
muntazaman çıkarmakta ve beher nüshasının 1.25 liradan kısmen satışa arz etmektedir. 

Diğer taraftan, 15 günlük trajı 60 000 ve yıllık traî 1 440.00 olan ve beher nüshasının fiyatı 1.00 lira bulunduğu kaydedilen (Diyanet Gazete
si) de yayınlanmaya başlamış ve ifade edildiğine göre bedelsiz olarak tevziine geçilmiş bulunmaktadır. 
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B) Müstakbel program ve düşünceler 
DİYB, ileri yıllara ait müstakbel düşünce ve program esaslarını 1968 - 1972 yılları dönemini kapsıvan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile bu

na ilişkin yıllık icra programlarına dayamıştır. Faaliyet ve hizmetlerini bunlara göre tevcih, teksif ve'kontrol etmektedir. 
DİYB; 1967 takvim yılı bilançosuna göre 1 162*610 liralık (Dinî Yaymlar Döner Sermayesi) ni 1 000 000 lira artırarak 2 162 610 liraya çıkar-

mak suretiyle, (Büyük çapta ansiklopedi, tefsir, hadis, fıkıh ve lügat) gibi önemli ve lüzumlu dini eserlerin basılmasını sağlamayı düşünmektedir. 
Esasen mevcut döner sermaye iş ve işlemleri sebebiyle 17 yıllık tatbikat sonucunda, bu faaliyetlerden ötürü, maliye hazinesine yapılan ödemeler 
tutarının 620 645 liraya baliğ olduğu da anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle DİYB; 21 . 11 . 1968 gün ve 5251 sayılı yazısı ile .mevcut döner sermaye
nin 1 00O 000 lira daha artırılmasını, Maliye Bakanlığından talebetmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, aşağıdaki tabloda beyanı ifade olunduğu üzere, Maliye Bakanlığına ait 1969 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve maddesindeki ödeneğin, 
bu ihtiyacı da giderecek ölçüde düzenlenmesi veya fon miktarda artırılması gerekmektedir. 

İlâvesi gereken ödenek 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lr. Düşünceler 

31.000 1. Sermaye teşkili : 1 000 000 DİYB'nin (Dinî yayınlar Döner Sermayesi) nin 
artırılması için Maliye Bakanlığı bütçesine konul
ması gereken ödenek. 

1969 ve mütaakıp yıllara ait düşünce ve programlarda; özellikle kitap, dergi ve gazete baskı ve yayınlara devam olunması, eğitim ve öğretime 
daha fazla önem verilmesi ve kurslaruı temadi edip daha da geliştirilmesi gibi konulara teveccüh gösterilmektedir. 

ÜÇÜNGÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

Bilindiği üzere DİYB, resmî sektör olarak, yatırımcı bir kuruluş bulunmadığı cihetle, bu konuya ilişkin sorunları mevcut değildir. Sadece, bâzı 
dernek ve vatandaşlar tarafından özel sektör olarak bizzat yaptırümakta bulunan cami, mescit, Kur'an kursu, dersane ve müftülük binası gibi 
inşaatla, hal icaplarına göre ilgilenmeye yönelmek zaruret, istidat ve temayülündedir. 

DÖBDÜNCÜ BÖLÜM 
A) Harcamaların plâna uygunluğu : 

DİYB'nin, (A/3 - Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) ödeneği esas itibariyle önemsiz miktarlardan ibaret olup, plâna uygunluğu ifa
de ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 
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£ ) Harcamaların kullanılması : 
Mahdut ve cüz'i miktardaki sermaye teşkili ve transfer harcamalarının hal icaplarına göre zamanında ve yerinde kullanıldığı tasrih ve b* 

yan olunmuştur. 
C) Malî yardımlar : 
Kurum ve derneklere yapılan malî yardımların maksada uygun olarak yapılıp yapılmadığı üzerinde de ayrıca durulmuştur. 
Mevcut bilgilere göre, 200 kadar yerde müftülük binası yaptırma ve idame ettirme amaciyle muhtelif dernekler kurulmuş ve faaliyete geç

miştir. 
İstatistik! muhasebe kayıtlarına nazaran : 
1. 1965 Malî yılında 6 derneğe 45 000, 
2. 1966 Malî yılında 23 derneğe 250 000, 
3. 1967 Malî yılında 95 derneğe 544 500 ve 
4. 1968 Malî yılında da 168 derneğe 500 000 

lira malî yardımda bulunulduğu anlaşılmıştır. 

-Derneklere yapılmış olan bu malî yardımların maksada uygun olarak yapıldığı ve bu hususta gereken dikkat, hassasiyet ve titizliğin göste
rildiği ifade ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak; dernek başına ortalama olarak ödenmiş bulunan 2 500 er liralık yardımın yetersizliği ve etkisizliği aşikâr bulunduğu cihetle bu 
miktarın, bugünkü ölçülere göre hiç olmazsa 25 000 er liraya çıkarılması ve binnetice hali faaliyette bulundukları ifade olunan 200 kadar der
neğin, mülkiyeti Hazineye ve intifaı DlYB'na aidolmak üzere yapacağı müftülük binaları için, Maliye Bakanlığına ait 1969 yılı bütçesinin ilgi
li bölüm ve maddesindeki ödenekten 5 000 000 liranın bu maksada tahsisi, kifayet etmediği takdirde, sözü edilen ödenek miktarının, aynı 
miktarda yardım yapılmasını karşılıyacak seviyede artırılmasının düşünülmesi gerektiği kanaat ve intibaı hâsıl olmaktadır. 

1969 malî yılına ait Maliye Bakanlığı bütçesinde nazarı dikkate alınması icabeden ödenek ilâvesini muntazammın bulunan bu düşünce aşağı
daki tabloda da ifadesini bulmuştur. 

İlâvesi gereken ödenek 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lr. Düşünceler 

35.000 35.820 Dernek, birlik, kuruluş, kurum 5 000 000 25 000 X 200 = 5 000 000 hesabiyle mülkiyeti 
ve benzeri teşekküllere yardım- Hazinenin ve intifaı DİYB'nin olarak derneklere 
lar. yaptırılacak müftülük binalarına yardım için. 

D) Borç ve taksit durumu : 
DİYB'na ait iş ve işlemlerde; devlet borçları, taksitler, ilâma bağlı borçlar ve benzeri olaylar bakımından, ayrıca üzerinde durulması gereken 

sorunlar bulunmadığı sarahaten ifade ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 
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BEŞİNCİ BÖLtM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

DİYB; geniş ve yaygın bir teşkilât olmasına rağmen, genel olarak, cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında 
mümkün olan tasarruf zihniyeti ile hareket etmiş; özellikle malî yılın son aylarındaki harcamalarda ve son ödeneklerin kullanılışında mutad 
ve normal usul ve esaslar dışına çıkmamış ve bu hususta gereken titizliği göstermiştir. 

Kadrolarda, halen görülmekte olan hizmetleri aksatacak derecede açıklar bulunmadığı, özellikle tasrih ve beyan olunmuştur. 
DİYB'nin geçen yıla ait bütçe uygulamasında ek ödenek alınması veya aktarma yapılması konularına ilişkin olarak her hangi bir düşünce 

tesbit edilmesine lüzum ve mahal kalmamıştır. 
Ancak; 1968 yılı bütçesinin uygulanması münasebetiyle şimdiye kadar sadece, 12.340 Tedavi ve cenaze giderlerine 210 000 lira, 12.620 İkra

miyeler giderlerine 25 000 lira ve 12.811 Yolluklar giderlerine de 15 000 lira olmak üzere, cem'an 250 000 liralık aktarma yapıldığı öğrenilmiş
tir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 

DİYB'nin 1969 malî yuma ait bütçe teklifi; 
(A/ l ) Cari harcamalar 193 586 761 lira ve (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalar 191 000 lira olmak üzere cem'an 193 777 761 liradır 
(A/2) Yatırım harcamalarından her hangi bir ödenek teklif edilmemiştir. 

1969 malî yılma ait bütçe teklifi; 1968 e nazaran 9 374 302 liralık fazlalık göstermektedir. 
Bu M a l ı k , esas itibariyle, serbest bırakılan 300 imanı - hatip ve müezzin, kayyım kadrosu tutarından, bucak ve köy imam - hatip kadrosunun 

8 aylık tahsisatından; (D) cetvelinde kadroları tıkanan pek cüz'i terfi farklarından ve bâzı ödeneklere bizzarur ilâve edilen tahsisattan tevellü-
detmiştir. 

Ancak; aşağıda ifade ve beyan olunduğu üzere, fiilî kadroya göre 1969 malî yılı için lüzumlu ödenek 19 979 430 lira noksan takdir edildi
ği cihetle, gerçek eksik talebin, 10 605 128 liraya tenezzül ettiği kabul olunabilmektedir. 

A) Bütçedeki ödeneklerin tam olarak yer alıp almadığı : 
Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre, her hizmet karşılığı ödeneğin bütçede tam olarak yer 

almasına mümkün mertebe itina ve gayret edilmeye çalışılmıştır. 
Ancak; aşağıdaki kısımlarda da kısaca ifade ve beyan edileceği üzere, bâzı bölüm ve maddelere konulan ödenek miktarları, hemen hemen 

asgari ölçülerin de dûnuna düşmüş gibidir. 

B) ödeneğin fiilî kadroya yeterliliği : 
1969 malî yılına ait teklifte, esas itibariyle, fiilî kadroya tekabül edecek ödenek miktarı, 19 979 430 lira noksaniyle hesaplanmıştır. 
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Zira, 1967 malî yılma ait kesinhesaplar, 12.000 nci bölümün; 
1. 12.110 nen aylıklar maddesinden 16 000 000, 
2. 12.213 ncü bucak ve köy imam - hatipleri maddesinden 8 970 000 ve 
3. 12.370 nci emekli keseneği madddesinden de 816 000 lira ki, cem'an 25 786 000 lira bakiye verdiği nazarı itibara alınarak, 1969 malî yılı 

için; 
1. Aylıklar maddesinden 5 025 790, 
2. Bucak ve köy imam - hatipleri maddesinden 4 920 000 ve 
3. Emekli keseneği maddesinden de 659 338 lira ki, cem'an 10 605 128 lira eksik ödenek teklif edilmesi takdir ve tensib olunmuştur. 
Ancak; eksik teklif edilmiş bulunan bu; ödeneğin, usul ve mevzuat icabı asaleten yapılacak atamalarda ihtiyacı karşılıyacak kadar imam -

hatip o k t a ve meslekî yüksek okul mezunu bulunamadığı için, bunların yerine vekâleten tâyinler vukubulduğundan, sağlanacak tasarruflarla 
karşılanabileceği kabul ve ifade edilmiştir. Şu kadar ki, ileride kanuni şeraiti haiz okul mezunlarının istihdamı halinde, şüphesiz böyle bir ta
sarrufun nazarı itibara almmasma, imkân hâsıl olamıyacağı tabiîdir. 

C) (L) cetveline ilişkin kadrolar : 
1969 malî yılma ait teklifte; (L) cetvelinden sadece, 300 kadronun serbest bırakıldığı anlaşılmıştır. 
Beliren ihtiyaç ve lüzuma binaen; (L) cetvelinden 200 kadronun daha serbest bırakılarak miktarının 500 e çıkarılması ve binnetice, s a ğ ı d a 

hesaplandığı gibi, ek olarak serbest kalacak 200 kadronun 8 aylık tutarı bulunan 648 000 liranın, mevcut ödeneğe ilâvesi gerekmektedir. 

İlâvesi 
gereken 

Memuriyetin ödenek 
Bölüm Madde Ödeneğin Çeşidi Derece Nev'i Aded Ücret Lr. 

mKK) "ÎİÜ10 Aylıklar ~~ 13 İmam - Hatip, M0 300 648~ÛÖ<) 
Müezzin-Kay-
yım (8 aylık) 
olarak 

D) (D) Cetveline ilişkin kadrolar 

Neşrine başlanmış bulunan (Diyanet Gazetesi) nin devamı ve hizmetlerinin daha iyi görülebilmesi için, mevcutlarına inzimamen aşağıda boyam 
gösterilen 7 kadronun karşılığı bulunan 88 290 lira ile illerden yapılan taleplere binaen 200 kadroya tekabül eden 810 000 lira ki, cem'an 207 
kadroya muadil 898 290 liranın, 1969 malî yılında (D) cetveline ilâvesi suretiyle, teklif olunan 4 091 040 liralık ödeneğin, 4 989 330 liraya çıka
rılması, gerçek bir ihtiyaç ve lüzumun ifadesi olarak beyan ve ifade edilmiş bulunmaktadır. 
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İlâvesi 

12.000 

Madde Ödeneğin Çeşidi 

12.211 Genel idare hizmet
liler ücreti 

Memuriyetin 
Derece Nev'i 

• 1 

6 
6 
7 
7 
8 
8 

14 

Sekreter 
'Musahhih 
Daktilo 
İdare memuru 
ıSevk memuru 
•Hademe 
Gece bekçisi 

Toplam 
% 35 zammı 

Toplam 

Kayyım (Cami 
temizleyicisi) 
ı% 35 zammı 

Toplam 

Genel Top. 

Aded 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

7 
— 

7 

200 
— 

200 

207 

Ücret 

1 250 
800 
800 
700 
700 
600 
600 

250 

gereken 
ödenek 

Lr. 

15 000 
9 600 
9 600 
8 400 
8 400 
7 200 
7 200 

65 400 
22 890 

88 290 

600 000 
210 000 

810 000 

898 290 

Diğer taraftan, 1969 malî yılı bütçe teklifinin (D) cetvelinde geçen yıldan müdevver ve mevcut 12 aylık 8 000 kdaroya eklenen 8 aylık 2 000 
kadro ile sayısı 10 000 adedi M a n bucak ve kov imam - hatipleri kadroları karşılığında, 43 680 000 lira ödenek gösterilmiştir. Bu kadroların 
kâffesi 12 aylık olsa idi, şüphesiz bütçeye 4 920 000 lira fazlasiyle 48 600 000 lira ödenek konulması gerekecekti. 

Ancak; tatbikatta istihdam imkân ve şartlarının bkzarure yarattığı bâzı özellikler bu noksan ödeneğin telâfi edebilecek istikametlerde gelişmektedir 
Haddizatında aydın din adamlarının bucak ve köylere kadar gidebilmesi ve orada,istihdam olunabilmesi şartlarının ve kolaylıklarının önceden ha

zırlanması gerekmektedir Bu maksatla (D) cetvelinde yer alan bucak ve köy imam - hatip kdarolarmm, 633 sayılı Teşkilât Kanununun içine alınması-
bucak ve köy savısı kadar kadronun kadro cetveline ithal olunarak (L) cetveline dercedilmesi ve bu cetvelden, her yıl bütçe imkânları ve ihtiyat 
nisbetinde ve m e k â 2 000 kadronun,serbest bırakılması imkânları düşünülmelidir. 
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Bucak ve köy imanı - hatip kadroları; 633 sayılı Teşkilât Kanunun 2 sayılı cetveline alınmadığı ve (D) cetvelinde gözüktüğü ve bir de ayrıca 
300 lira gibi az ücrete tekabül ettiği içindir ki, bugün, İmam - Hatip Okulu mezunları bucak ve özellikle köylere kadar gidip vazife demlide et
mekten imtina etmektedirler. 

iSte bu aksaklığın kısmen olsun izalesine zemin ve imkân hazırlamak için; Teşkilât Kanunu tadil edilinceye kadar, (D) cetvelinde yer alan ve 
196if malî yılı için serbest bırakılan 2 000 kadronun, aşağıdaki tablodaki gün, 300, 350, 400 ve 450 lira ücret üzerinden düzenlenerek, farkına teşkil 
eden 3 300 000 liranın, teklif edilmiş bulunan 43 680 000 liralık ödeneğe ilâvesi ve böylece bu ödeneğin 46 980 ()(!() lirava crkanknası ,'<erekmektedir. 

Ödeneğin Memuriyet 
Bölüm Madde çeşidi derecesi Nevi 

12.000 12.213 13 

13 

12 
11 
10 

Aded 

Bucak ve köy 
itoam - hatibi. 

» 

» 
» 
» » 

Toplam 
'% 35 zam 

Toplam 
1969 tek. 

8 000 

500 

500 
500 
500 

10 000 
— 

İ0 000 
10 000 

Ücret 

300 

İlâvesi 
gereken 

ödenek Not 

28 800 000 1968 den devir 
12 aylık 

300 1 200 000 1969 da ilâve 
8 aylık 

350 
400 
450 

1 400 000 
1 600 000 
1 800 000 

34 800 000 
12 180 000 

46 980 000 
- 4 3 680 000 

» 
» 
» 

İlâve 3 300 000 
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E) Emeldi keseneği karşılıkları : 

Bu bölümün (C) ve (D) p a r a g r a f ı n d a k i ödenek ilâveleri kabule mazhar olduğu takdirde, emekli keseneği k a r ı k l a r ı n ı n da, 
aşandaki tabloda ifade edildiği üzere, 315 010 ilâvesi suretiyle 10 882 524 liradan 11 197 534 liraya çıkarılması gerekmektedir. 

Bölüm Madde ödeneğin Çeşidi 
İlâvesi istenilen 

Madde ödenek 

12.000 12.370 Emekli keseneği karşılıkları 12.110 
12.211 
12.213 

648 000 
898 290 

3 300 000 

4 846 290 

315 010 
10 882 524 

11 197 534 

Toplam 

% 6,5 emekli keseneği (315 008,85) 
1969 teklifi 

Toplam 

F) Yayın alımları ve giderleri: 

Yayın alımları ve giderleri için teklif olunan 1 000 000 liralık ödeneğin, ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunduğu izah edilerek, 
buna 1 000 000 lira daha ilâve edilmek suretiyle ödeneğin 2 000 000 liraya çıkarılması lüzumu ifade ve beyan edilmiştir. 

Şöyleki : 
1. - Ayda 10 000 üzerinden yılda 120 000 nüsha olarak yayınlandığı bildirilen aylık (Diyanet Dergisi) nin beher nüshası 1 liradan yılda 

120 000 liraya, 

2. - 15 günde 60 000 üzerinden yılda 1 440 000 nüsha olarak yayınlanmak üzere bulunduğu 'belirtilen 15 günlük (Diyanet Gazetesi) nin be
her nüshası 0,75 liradan yılda 980 000 liraya ve 

3. - Mevcut 250 ve /kurulacak 386 müftülük kübüpan-esi için satmahnacak kitap ve diğer yayınlar ile abonman ücretleri ve çeşitli yayın har
camaları için de takriben 900 000 liraya ki, cem'an 2 000 000 liraya ihtiyaç duyulacağı açıklanmıştır. 
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Bu itibarla, aşağıdaki tabloda ifadesini bulan yaym abmları ve giderlerine efelenmesi istenilen 1 000 000 liranın ilave edilerek siözü edilen öde
neğin 2 000 000 liraya çıkarılması gerekmektedir. 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İlâvesi 
gereken 
ödenek Düşünceler 

13.000 13.140 Yayın alımları ve giderleri 

1969 teklifi 

Toplam 

1 000 000 Özellikle bedelsiz tevzi edilen Diya
net Gazetesi için 

1 000 000 

2 000 000 

G) Burs giderleri : 
Vâki talep ve ihtiyaçları karşılamak batkınımdan, Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencilerine verilmekte bulunan burs imkânlarının artırılması ve 

'bu amaçla, 1969 bütçe tekilfinde mevcut 130 buT siyerin 572 000 liradan ibaret ödeneğine, 30 bursiyer karşılığı 132 000 liranın daha ilâvesi sure
tiyle bu ödeneğin, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 704 000 liraya yükseltilmesinin doğru ve yerinde bir davranış ve hareket olacağı kaimi ve 
beyan edilmiştir. 

İlâvesi istenen 
Yıllık 

Bölüm Madde ödeneğin cosidi Adcd Ücret tutarı Not 

14.000 14.520 Burs gideri (Yüksek İslâm Ens-
titüsü öğrencisi) 

Toplam 
1969 teklifi 

30 
30 
30 

30 
130 

350 
10Ö 
100 

120 000 B u r s G i . 
3 000 İmtihan H. 
3 000 Tedavi Gk 

132 000 
572 000 

Toplam 160 704 000 

H) Taşıt alımları : 
Bugün bütün teşkilâtın sahiboUduğu taşıt sayısı, sadece 11 adedden ibaret olup ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Ayrıca, Başkana tahsis edilmiş 

'bulunan makam a r a t a ı da çok eski ve yıpranmış durumdadır. 
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Başkanlık makamımıı özellikleri göz önünde t u t u l m a k ve bitter imkanlar ı da nazarı mülahaza edilmek suretivle, 1969 yıh Bütçesinden hic olmaz
sa Başkana u v ^ u n bi* makam arabası temin ekma>ilmesi içi.ı, bütçede a ş a l d a k i tabloda gösteri ldiği şekilde taş ı t alımları bölüm ve maddesi açı
larak, bu amaçla bütçeye 100 000 liralık ödenek ilâvesi, bir İhtiyaç ve zaruret in ifadesi olarak gözükımektedir. 

Bölüm Madd< 

21000 23.612 Taşıt alımları 

Ödeneğin çeşidi 

İlâvesi 
gereken 
ödenek Düşüncele, 

100 000 Başkan için makam arabası sa-
t ına lmması 

Esasen D İ Y B ; bu konuda, Devlet Plânlama Teşkilât ına gerekçeli o larak resmen müracaat etmiş bulunmaktadı r . 

i ) Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıl lar b o r d a n için, 1969 yılı Bü tçe l inden yapılmış olan. l f ) 000 l iral ık ödenek tekl i f i ; cami vo mescitlerin S ecen yı l lardan düyuna kalan 

1 510 495 liralık e lektr ik borçları ile personelin t a h a k k u k etmiş özlük hak la r ından ödenmemiş olan 800 000 liralık a lacaklar ı tu ta r ı bu lunan 
2 034 495 liralık masrafı ka r ş ı îmımıyacağmdan süzü edilen ödeneği, bu miktar tahsisat ın ilâvesi suret iyle ödenek miktar ının 2 149 495 l i raya 
iblâğı gerekmekt1 bu lunduğu düşünülmüş tür . 

Bu durum, aşağıdaki tabloda gösteri lmişt ir 

Bölüm Madde 

30.000 . .'3(5.300 

Ödeneğin cesidi 

Gecen yıllar barçlar , 

Iop lnm 
;9G9 teklifi 

İlâvesi 
gereken 
ödemek 

I 510 495 

800 000 

2 (m m 
115 000 

Düşünceler 

Ca-mi ve mescitlerin elektr ik borç
ları t u t a n 
Personelin t a h a k k u k etmiş özlük 
haklar ı 

Poplam 2 149 495 1969 bütçesine konulmaması «er 
ken 

Bu yıl, Vakıflar Genel M ü d ü r l ü - ü r ö ; ' i-ua üzerim* mm.bnn V a k ı H r : i .us:n:, aîı.mns v: :,lr:r.cak cami ve mescitlerin avdınbdmm ı s t t na ve ba
kım i l e r l e r i için, b ü f e d e sadece UM) Ü - H ; ödeneği b ı ı k ı : . ^ biı- ımmde aç.hhğı -ö rü lmeiJedh . VakıHar G:me! Müdür lüğü ;G33 sayılı Kanunun 
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3()iicuîna (ldeWl^u-eğinc(^»ıınitoliktakica,,nivcM1u-ciikHr için her -v.ll 150 000 - '30 001 llra arasında ödenek aktarmaktadır . içerisinde İs tanbul 'un bü
tün camii ve mescitlerinin de dâhil oiau^ıı ve saydan. 2 500 e yalun bulunan bu ka,bîl cam' ve mescitlerin ilttiyacmm, şüphesiz bu miktar ödenekle 
•kare.lanri.ac-.nia imkân görklem iveceği tabkdir . Vakıflar Ckmel M ü d ü r ü ğ ü , bir camiin senelik vasati ms, r ; ; r : :u .'} 000 lira. olarak tesbil etmektedir. 
Binaenaleyh, Vak:ri,.r G- . - l •Tüdürl iuHlnün mı hesap ve kabu, üzerinden, bu m a k v , 7 500 000 Lra, aktarması msurinektedir . Bövle bir alriarma-
y,a imkân hâsıl .ohmmlm; iri dirde cami ve s^scdler in elektırimiz kr iua!ar ! ikrim.ri k ^ ^ k , z rih g ^ v k olacaktır istanbul 'daki cami ve mes-
cdlerm, ÎİKİ7 v.lı somı ribarMe belediyeye 1 500 01)0 lira kadar ekb!.rik kmeu okr. ,5•, a u k u h m s h r ' . s l h - ikrianlm;- bütre ve malî kontrol «>-
l adMüdüy t imü iW I W M.< 1 ! 0 vdı Bütecmm sörii eo'ilen 1 510 405 lkmr i H e ! : - kmm k r ^ l a n n e v m n mev'CM üdcnr r i r konmasun Di VB'-
na b i ld i rmi şe de bütçede !,ı,na ait bir ödenek ymzükmemeknriir. 

Dmer umdUm, personelin tahakkuk olmte öriük haklarından ödemmnkş krinmm ::,-0 050 k m i k isdnuğiu d, krsa, b i d e d e -Mevcudiyetine rast
lan anlamaktadır. 

J) Diğer hususlar 
B i l i n d i ^ üzere DİYıIİ; inşaat işleriyle % i k değildir. 
İ>İ.V.IÎ, esasen m a h d u t olan riütçe imkânlar ım düşünerek lumneiien aksadn, ç, aea I: O s a r r m çarelc.-l Özerinle bkvml Önemle durmak tad ı r . 
;iOOO sayd . Kan mıun 0 mm maddesin cWröre (M) cetvelinde sadece kurs lar için 10 aded dört aylık öks etmen i!e bes aded tel)errükât eşyası 

tosbit ve değer lendirme memuru kadrosu imkmmaktad ı r . 

Merkez teşkilâtında, birka.e aded ek mkreve ,-lverişli kadro nıoveııtsada, bunlar em, her imnm bir tediyede bulunulmadığı anlaşılmıştır . Ksasen 
teşki lâ t ta devamlı ek görev itasını icabottir™, bir durum da mevcut değildir. 

Pek nadir ahvalde ve özellikle hac zamanlarımla. mahdut bâzı dış s m a h a t r i - yapı lmakla ise de, km'iar, kidmve o.r-nıli sa vılalklecek derecede 
yük teşkil edecek ağı r l ık ta o lmamaktadı r . 

Teşkilât henüz kuru luş ve taazzuv halinde bulunduğu için, döşeme ve demirbaş bakımından zayıf ve yetersiz du rumdad ı r . 

http://�kare.lanri.ac-.nia
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K) ödenek ilâvesini m t a m m m taleplerin icmali: 
Bu bölümün; C, D, E, V, O, TT vo î pararrn n ,nnda tel,;,.™ ' üiillcn dimim muvacehesinde UİYİVnin 1000 yıl, bütçesinin, aşağıdaki tabloda 

beyan ve icmal ıolunduğu üzere. 202 204 550 lira olarak mü:alâa .v eabbrü ie rpmekted i r . 

Lvesi gereken 
•liolüm 

12.000 

13.000 
14.000 
23.000 
36.000 

: ^ d d e 

12.1U) 
12 211 
12.213 
12.370 
18.1-10 
14.520 
28.012 
86.300 

Toplam 
1069 tek l i f i 

Toplam 

ödenek 

0 'o 000 
SOS 200 

8 300 000 
815 010 

1 000 000 
182 000 
100 OOO 

2 084 405 

8 472 705 
108 777 701 

202 205 556 

n 
I) 
1̂  
H 
F1 

G 
İT 
i 

Diişf ln i^ le! ' 

Pa^r ı -a f ı ^ reğ ince 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

YRDİNOİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

DİYlVnin, 1969 malî yılma ait biitçe teklifi ve- tasansıınu tetkik ve müzakeresi münasebetiyle aamdaki dilek ve genel düşüncelerin belirtilme
sinin lüzumlu ve F,ydalı/olaca<h mülâhaza :o1unmustur. 

Â) Dinî envanterin yapdması; 
DİYIÎ: r.üfus avhs ve hnr^et lori ile ş a i r l e , , , , . ve diğer yerleşme imkân ve gelişmeleri gibi çeşitü unsurları da takip, tesbit ve derlemek su

retiyle cemaat, cami, 'mescit, kütüphane, müftülük bimısı kurs binası ve benzeri konulara ilişkin envateri hazırlamalıdır. 
Elde edilecek envantere göre halihazır ve m"s'akbel durum iesl.it ve plânlanarak ihtiyaçların rasyonel şekilde cevaplandırılması mümükün 

olacakta-. 
Keza. bu husustaki envater çalışmaları çeşitli fornmsyona sahip din görevlilerini, dinî eğitim ve öğretin, eleman ve müesseselerim de kapsa

mına almalıdır. 

http://iesl.it
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B) Din gal i ler inin yetiştirilmesine sarf edüen imkânların artırılması: 
(dre-k dinî eğitin. ve öı>-relim deımanbmmn vo p v v t -elin yöredervnin i-rJüi, m d b v e v k TÜrk - islân, külfürüne .esakhüp eduis, laik demokratik 

oumkndMv vvsdarmı bakd d.-..r;i!k v d i d ddaneled e ^brev yapnndarı İH». sad" edidıekfe d a n yav; ellerin dama da •ani.nlii.msı ve bu kıisustaki i n a n l a , 
n u - d d d e , ^ m d e d k s e d v yc^lv^L-iriLm^i A-MıiaHı okıeaktır. 

0) ¥aas ve hutbelerin esenlenmesi ve kontrolü ve dinî neşriyatın takibi ; 
f>aha fazla, idbtdde tvmin edebilmek i.-i-n, vaaz \ e hutbeler; yaye, eçmaaf, /.«»nm . u v a n , kom,. n m h ! ^ , d . re ,v di^er unsnr ve t a s l a n bakımından 

DİYl i ' ea düzenienmeli ve sürekli kontrol 'edâmdidir . 
Diğer d n d t a n ki İVB; yek reşlin. dinî ueş.v.yii daka s»!-:. bk• ^ a k î e dk i} ;ed-ek - s e d n e iv,r:*ml eyiomel d i v 

D) Vaa, yetkisi ve vaa. konularınm sc^ıîk 
Bir d . m , .vabderdkb dd,ak ibadet ve ahlâk ksknnmdaıı amumm ve .linni '<•;..„!.-!:•: dr . y k s m s ^ n md: v i ü d e d e k i l - e davana.;, uvarıeı konuşmalar 

yapnvakta vo halkı yereyi yed irşat ölmektedirier. 
Buna, mukaldl, a . da olsa, d^e ı b d kısns wkv,or, konusnnakıreda, kd,ı olayisni eie alarak e,,:. iiki:- ^ karedeiksi vard ı e l e k l e ve b u r u laerde-

ket aminim y a p d u d m u vavalaktadırlar, Bu v a k t e , bun f o r a n — a d a rımıı yn!,-;; e k s s . s . , . s d . s d d e , ek a b k k n s v n u d r . d e f l e r i ö k u d i n d e i dev ip 
a d a t m a m a k t a ve zavn' k a n ı a k k u d r i a r , Bu v a d d n : ; u , , u z k r , ı a n v d n k d hvvnu hedst odvs:da, v:1 hsdh m d i - a t a kakla, a b d a l ederek - a r d v sü t ımlannda 
verilmekte ve birkaş v d s d kbayetskz d m u s n e v A d u ı müdvedkt , v a k u r l a r dine ve bikku b d A^ ada' ; ; ; to iduluğuna rub edilmektedir. 

• De v d h s m n u önkev . v ^ n - k d i n ; i ç d a s i î v> a h d k î v imdm yapbacak konı.-,....„î«^,=. ae, .k, d d k d a y e u OİYLh <•» ,Vili imbman kusiieriu serbest ln-
rakıhnası buna mukakil !;u h u r s t a k i dvmadyonhea v e d k i oknvvau v t ides la rasvy k k o n ; v m n k v v u ö d e a u k u , nd iee idkar ivle bd meslek topluluğunu 
I.iİM, olarak i t a n altmda, •bırakmamak v d u d b e n senbn ve zamana, y"M-, yomuşulmev yereden kmndiar önceden tesküab larafı.Hİajı islenip ha^u-lann.alı 
\v, İm kouularm h-aziHaıvdiğ. şekilde haMd ^ k a v k . v n rab ia^nal ı ve . |m Sue-mdu vervvd kvnk.dîerde dsuvl eddnusnelidiiv 

S) ¥âis ve hatiplerin yeti«tirilnıe:i ve oretkenlerle ilişki kuruhııası: 
iddın dini; ii.mt> '.hüviik i)iı- ^vv vornudve 1,ir e ^ n d ' d i n k:adın re vekek uvuleı-; „••.. dinin bi,- d rim d d u ^ u ««asm. va/Vlmis bnlunmalktadm 8.ı.»eti 

katiyede edhakdtc.n Ummlm^m camdnuvde o k e ivdiaivod h ^ n l a v m dünyw!an ;sabp abaav. euu ı ıvanudanm sarakakle hntırl-a.tıııa.kt^lıı-. Dünvadan 
-eı-oken na^iln al-malk ini., ilimi ve iekndvn mmb^-r-.hm i 'avdalauınarui kir zaruıet ob-uku aş ika rea . !d:,ı edei siveı- dka i ) l anndad i dîn ile bie bir ınbnâ-
sd>eti ol«nıyaii <eisaneAe bddyeierir . kalka an ladde ı s ı , okax-aıina:ıınş v« (d'bdemonîiş hail: İ b d l e n u i huralVka'e dirükivınektedu-. Jlmî -er«,d<leri b^renen 
S ene nesil din na«m.na. anlatılan bu kabîl irîkâye Vl i ıurabdedn müspot ilin, ve teknvk i 1 eelisıne;a ,nuvaeo!»Vunb ^bi'aivlere de^er verenlere karsı gelmekte 
bu da ikilice sdbep obuakkı, din ve din a d a m l a r ı m yeri!meşine yol armakfadıe. d ^ r ı m doktor insanı «w.«laıı, yarım boca de însaın dindvn. e«ler^ ala
lar mm, bu Ivusustaki -eıveğin fan, ifadesidir. 

Bu k a b i h e n okun Mitün eelişmeleri (inlenu>k iein. v,h ve katipler, yeterli k i r foısnasyomla yoli^iı-âıındi, bu fonmasvona saJudülunvanlara, serbest ola
rak d in adına konaşma. yetkisi verilmemeli, d in adamları ile d in derslerinin yapıldığı okullardaki öğretmenler arasında uv^uaı bir ilişki kurmak suretiy
le ö ^ e t m e n ile din ada.nvlan.nn eclismeye düşmeiori ön l eme l id i r . 

http://tekn.dc
http://ada.nvlan.nn
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T) Dbv k e s i s a t ı n ı n dfen lenmıes i : 
Din adaabar ı <•(sMli numseiorden yebsmekiv ohhıbandan, b a n l a r ı , arabında dinî akait Inbkkba ' e tatbikat bakımından görüş farkları olduğu gi

bi göreve tâyhberinde 'c!ı- teı-cih »e imtiya/ lar . :ıyi:ı olmaır.airta-.iır. Bu durun,, dm adannan ; a îbrikirine diUürmekte, tevhit ,o .abıdet dini olan id'.-
m-ivoUo, kendi ınüıbrsipleri a r auuba dahi ayrı inbar nreydana. gm mm.bd-bh'. Din telbkkbmh gerçegbne ı u g u n bir g i d i d e görüş ve toic.kk: ambbdarm--
dan kmbarmak: ve Siensuplanm, aralarında rmbhava duvi rammh" için, din tahsilim cosiili kaynaklardan yapnu; vohmn 'kapamak ve bu isi g r ^ k b g i 
şekbde ve sistemli -bir tarzda yürütmek ieobetmektedh-. 

&) Dm d e v l i l e r i m ! madd i b a l a m d a n iafa-.iai : 
Dereğa gibi aydm ve itibu-lı dm adamı vo-tiıbrmek ve hsblkvehl -ıbsbman yetişmosane imkân vernml: ic-iin, bu nasleğm her /Kadcr^induk! 'memur

larım maddi balkımdan, diğer 'meslH; mermmbaHmn seviyelerme nlastırmak vo yeton kadar londro irmin ebuok sıır-otivle: hımmbk vaizlik, hatiplik vo 
n.üezzinlik gibi görevleri ehil ellere tevdi etnadubr. 

i n Dir: gö r e d i le r in in ihtisas ve elchsora yayvvvvy. va dr . u ıu ibm; gönflerilmesi: 
.Din görevlberinin ilbisas ve demtovı v , , - ; ^ , e \ a W , d ibe- öymrme:,; mbainlarınm kolaylasi irilip a ^ ı n b u a n , bunlar ın bir plâna göre, Mvü,„kLiu 

olduğu kadar il müftülüklerinde e öne ab v n H •derde -daha, obvbab o la innnkâr ş a r t a v e mbadam obibneleri eareiermin .bulunması vo sörml ve 
bilgilerinin artırılması için, dış İVHrrbv, g ö a ^ - s m e b m m i n sa-bvua;m 'avbalı ve mzumbı gö^ lmek imh- . 

İ ) Da ' ıa önes belir t i len dilek ve düşüncele- : 
Cundan e. ,otki bübm tek iüku i m m a r v b e t - m y a p y m ş ve bmv.ir b d r a r ı m h m ,arku;azar c-dbabş olan p e k ç r m d i o degorii dih h ve b iba ine^ : den 

il-nıî esaslara u r s u n , favbab ve iüzmaia banary an, mmdikle auibhvvma g e d m e s i gerekb b e h ^ ü s h i a b ı r . 

Fotiao 

Mamevl ve ahlâki kalkınmada uhdesine çaa ün,;:,!- n.iüî, baymi >o b ivuk • iznmbeı ^ [ „ ı i u t . « ' . , ı S.<, mb mi >a e , ' , • ,b se b:,a-
rısınm, a k a r d a k i b-ölümlerde işaret edilen evvlara. -bre vmzmmm ve kakahlnü ve « k a a ^ b am a avd ı te,, ' , u b o m u h «1 ..„,,!., mm iaredir 
ve tebrikin, de imutazammm bulanan işl)u rapor, gereği yapılmuk l^rrn " !g ab. hh. h a rv, K i o b ^ o un., a,\ gı k arz u- b b b „ ,d i,n sb • 

12.1^ .1908 

1)1VB ibitçesi iiapoırörm ' Di VB Bütçesi Bapoabüü 
C. B. S. Lb (Senatör) ibsak Senatörü 

Ilıujıp Vuer M. Fail AUrjurt 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CAEİ HAECAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölün, toplam 
Lira Lira 

12.000 

12.110 
12.150 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
810 saydı Kamın gereğince yapdacak öde
meler 

ÜCRETLER 

12.211 
12.212 
12.213 

İ2.230 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12 370 
12.380 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idere hizmetliler ücreti 
Cami görevlileri ücreti 
Bucak ve köy imam - hatip ücretleri 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 52 128 900) 
Geçici hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zanımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim ka rg ı l ık t a 

114 885 001 

^T88fT000 

Kesim toplamı 45 892 460 

3 435 3G0 
7 840 800 

34 580 000 

30 300 

18 089 745 

4250~ÜM> 
«50 ooo 
1.70 000 
300 000 
150 000 

10 510 950 

2 795 

179 465 207 

1969 yılı için 
Hükümetçs istenen Kmnisvonca kaimi «Ölen 
Madde îîölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

187 791 799 758 

115 204 541 

115 204 540 

m 186 9G0 

4 09! 040 
4 357 860 
43 680 000 

58 000 

17 336 716 

4 750 000 
750 000 
200 000 
000 00• 
150 000 

10 882 521 

4 192 

115 942 541 

115 942 5-1-0 

1 

52 186 900 

4 091 040 
4 357 800 

43 080 000 

58 000 

17 336 716 

4 750 000 
750 000 
200 000 
000 000 
150 000 

10 882 524 

4 192 

180 447 758 
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ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çahşma ücreti 
12.410 Ders ücreti 
12.490 633 saydı Kanunun. 33 ncü maddesi gere

ğince i r i l e n ücretler 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dü ikramiyesi 
12.620 633 saydı Kanunun geçici 4 m-ü maddesi 

gereğince verilecek ikramiyeler 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt id yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 050 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

L20 000 

30 001 
. 

^ k 8 O O O 

1 120 000 

125 000 
150 000 

300 000 

300 000 

75 000 

120 000 

200 000 

60 001 

60 000 

l^ld^OO 
1 220 000 

200 000 
150 000 

300 000 

300 000 

100 000 

S60 

120 
40 

200 

60 

60 

1 341 

1 220 

200 
150 

300 

300 

100 

OCO 

000 
000 

000 

OGl 

1 

000 

600 

000 

000 
000 

000 

000 

000 
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1969 yılı için 

Bölüm 

13.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dm yoUuldan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

12.871 
12.873 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
1.3.240 

ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı araştırma- ve ineeleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 170 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alından ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak ahmları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve gideleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 

1968 ödenek 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

i 00 000 

50 000 
20 000 

2 235 000 

110 000 
1.00 000 
700 000 

1 000 000 
300 000 
20 000 
5 000 

r90 000 

20 000 
150 000 
600 000 
15 000 

4 293 950 

Hükümetçe istenen 
Madde *Bölüra toplamı 

Lira Lira 

100 000 

50 000 
20 000 

2 725 000 

150 000 
150 000 

1 000 000 
1 000 000 
400 000 
20 000 
5 000 

855 001 

00'000 
175 000 
600 000 

15 000 

5 135 001 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira, Lira 

100 000 

50 000 
20 000 

5 635 001 

3 225 000 

150 000 
150 000 

1 000 000 
1 500 000 

400 000 
20 000 

5 000 

S55 001 

60 000 
175 000 
600 000 

15 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.250 Mazbut Vakıflar arasına alınmış ve alına
cak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıtma 
ve bakım giderleri 

13.290 Diğer yönetim giderleri 
HIZMETLERLE ILGILI ALIMLAR 

Kesim toplann 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

İ3.410 Posta-telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

10 OOÛ 

5 000 

305 000 

200 000 
100 000 

5 000 

11750 

G 500 

942 200 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 

10 000 

5 000 
5 000 

360 000 

200 000 
155 000 
5 000 

65 000 

8 000 

57 000 

1 120 000 

5 

10 

5 
5 

360 

200 
155 
5 

65 

8 

57 

1 120 

1 
000 

000 

000 
000 

000 

000 
000 
000 

000 

000 

000 

000 

1.000 HİZMET GİDERLERİ 449 502 627 002 759 002 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde 'Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam:-
Lira Lira Liı •a Lira 

16.000 

GENEL YÖNKPİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

J4.110 Yanandan korunma ve sn,orta gideHeri 

GÜVENLİK 01DERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 neü madensinin 
gerektir<iği iiderler 

14.342 712fi sayıl. Kanuna dayanılarak çıkardan 
Tüzii^m !11 ncu maddeeinin gerektirdiği 
giderler 
EfsİTİM VE ARATTIRMA <!İI)IWLUKİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve ö l en im giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TLMSİL, AcURLAMA VE TORUN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Hİ.710 Temsil giderleri 
10.720 A b l a m a giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM Gİ1LR-
LERİ 

10.810 Bina onarımı 

5 000 

2 

444 509 

5 000 

622 0u0 

5 000 

2 

754 000 

25 000 
>,!>•! 500 
25 000 

10 000 

10 000 

5 000 

15 000 

25 000 
572 000 
25 000 

25 

20 003 

10 000 
10 000 

5 000 

25 000 
704 000 
25 000 

000 

20 000 

10 000 
10 000 

5 000 

Î5 000 
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1969 yılı için 

Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

179 465 207 

4 293 950 

449 502 

15 000 

184 223 659 
' 1 

Hüküme 
Madde 

Lira 

3tçG istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

187 799 758 

5 135 001 

627 002 

25 000 

193 586 761 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

, kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

188 447 758 

5 635 001 

759 002 

25 000 

194 866 761 
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Bölün» Madde Ödeneğin çeşidi 

- 252 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI * 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

85 000 85 000 

85 000 85 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödemdin çoşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde ^Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

77 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.350 Müstehikkini ilmiyeye yapılan aylık yar
dımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL-
LERE YARDIMLAR 

20 000 

64 800 

20 000 

76 000 

20 000 

76 000 

35.710 Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına 
(Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle 
yemeğine yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

44 800 

115 000 

115 000 

56 000 

115 000 

115 000 

56 000 

115 000 

115 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

35.000 

86.000 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

04 800 
115 000 

179 800 

Hüküme 
Madde 
Lira 

itçe istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

76 000 

115 000 

191 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

76 000 

115 000 

191 000 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Genıel Müdürlüğünün 1969 malî yılı Bütçesi incelenmiştir. Bu incelemede Genel Müdürlüğün çeşitli kesimlerdeki görevlerinin 
yürütülmesi konularında; bütçe raporları hakkındaki muhtıra göz önünde tutulmuştur. 

I - Hizmetin niteliği ve yerine getirilmesi şekli : 
Tapu ve Kadastro Gene! Müdürlüğü, yükümlü olduğu görevleri iki ünite halinde yürütmektedir. 

1. Tapu işleri : 
Bütün il ve ilçelerde tam teşkilâtlı (4) bucakta mevcudolan tapu sicii muhafızlıklariyle me ,u: luklanmn yürüttükleri alım, satım intikal, 

bağışlama, trampa, taksim, rehin ve irtifak hakları tesisi gibi günlük tapu işleri, Genel Müdürlüğün Medeni Kanun ile Tapu Kanunu ve ilgili 
cinler kanunlarla, Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerince yürütmekle yükümlü olduğu en önemli gö vy lm arasındadır 

°2. Kadastro ve tapulama işleri : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu kısımdaki işlerini kadastro ve tapulama çalışmalar teşkil etmektedir. 

a) Kadastro işleri : 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa, göre yürütülmekte olan kadastro çalışmaları il ve ilçelerin belediye sınırları "içindeki gayri-

menkul]erin hukukî ve fennî durumlarını tesbit, plâna müstenit ve Medeni Kanunun s a d ı ğ ı nü elik te ki tapu kütüklerinin tanzim ve tesisi ama
cını gütmcktedir. 

•TWİmc kadar (33) il ve (75) ilçenin kadastrosu yapılarak (1 268 516) parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. Halen bu isleri yapmak üzere 
(23) il ve (42) ilçe olmak üzere (65) bökede ka b s tm işlerine devam olunmaktadır. * 

K , k ^ x : : n , , r : - , • -r • :- ; - de esasen kadastrosu yapılmış olup, bugünkü fm>liyei, sonradan genisliyen belediye hudut
ları içindeki gaynimenkullerle ilgili olduğu anla sumaktadır. 

HA-C'I..,:-. ,:ük.okMdrn (5n >vW r^rA-) h^ûnmfi olnp, (14), adedi yetki ile yürütülmektedir. 

b) Tapulama işleri : 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılınd ı barınılmış, olan tapulama faaliyetinin gaye ,1 köylerdeki tapuilu gayrimenkullerin tapu kayıt

larını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin zilyedlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve plânlarını düzenlemektir. 
Tapulam:a işleri, 1950 - 1955 yılları arasında klâsik metotla (şerit, pusula ve takeometre gibi aletlerle yerden yapılan ölçülerle) devam ettiril

miş 6587 sayılı Kanunla ileri memleketlerin uy vukdıg. (Fotoğrametrik) metoda geçilmiştir. H a ' m teknik icap ve zaruretler göz önünde tutula
rak (28) bölgede klâsik, (80) bölgede fotoğramet uk olmak üzere (108) bölgede (445) ekip halinde tapulama çalışmalarına devam olunmaktadır. 

108 müstakil bölgeye ilâveten, ayrıca (241) y rde de yetkili olarak tapulama faaliyetlerinin mıeveudotduğu anlaşılmaktadır. 
Başladıimı-dan bugüne vo 1 . 1 2 . 1968 tarihine kadar 7 955 kövün t a p u l a n ^ , ,1e ;,!„•,•„* ve bunlaadan 7 47<f kövün tapulaması taman-annus-

tir. Buna göre 7 564 754 parselde 81 465 079 dönümlük yerin tahdit ve -Vesbibi ikmal edilerek plânları ya.pılmış ve tapu kütükleri tanzim edilmiştir. 
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I I - Hizmetin gelişme seyr i : 
a) Tamı M e r i : ' 
Günlük tapu muamelâtının, tutulan istatistiki bilgilere göre, devamlı bir surette arttığı görülmektedir. 1968 yılı sonu itibariyle muamele adedinin 

1 201 959 olacağı ve elde edilecek Emlâk Alım Vergisi ile Kadastro ve Tapulama Harçlarının 300 000 000 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu netice 
göstermektedir İd, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü doğrudan doğruya değil ve fakat dolayısiyle bir yatırım dairesi hüviyetini taşımakta, gelirleri, 
sağlanan imkânlar nöbetinde .artmaktadır. 

Mukavese imkân ve bu hizmetin gelişme seyri hakkında fikir vermek yönünden : 
a. a) " 1936 yılımda 348 832 tapu muamelesi yapılarak 1 181 418 lira, 
a, b) 1946 yılında 527 059 muamele karşılığında 7 455 175 lira, 
a.c> 1956 yılında 809 801 muamele için 47 102 625 lira, 
Hare alındığını ve 1966 .yıllnda ise 1 096 555 muameleye karşılık 235 712 637 lira Emlâk Alım Vergisi ve Hare taİMİ edildiğini belirtmekte fayda 

görülmüştür. 
1967 yılında 1 154 246 muamele karşılığında 276 787 537 lira Emlâk Alım Vergisi ve Hare tahsil edildiği, 1968 .alında da Ekim ayı sonnna ka

dar 1 001 625 iş karşılığı 258 675 779 lira Emlâk Alım Vergisi ve Hare tahsil 'edilmiştir. Bu meblâğın yıl sonuna kadar 300 000 000 lira olacağı ve 
iş sayısının da 1 201 959 u 'bulacağı tahmin edilmektedir. 

b) Kadastro işleri : 
Kadastro hizmetleri devamlı tor gelişme halindedir. 1968 yılında 71 220 parsele ait fcadastral işlemlerin son^landınlaeağı anlatılmaktadır ki, bu, 

1967 yılma nazaran 6 220 parsellık bir fazlalık ifade etmektedir. 
Ayrıca, tabiî âfete mâruz 112 bölgede (Sakarya, Kığı. Amasya, Çorum, Kars), 5 483 parsel gayrimenkulun kadastrosu y a p ı t a k sureti ile A i t 

ler Kanununun uygulanmasına tokân 'sağlanmış ve böylece 1968 programının tesbit ettiği k a l i t e n i n üstünde netice .alınmıştır. 

c) Tapulama işleri : 
Tapulama işlerinde de devamlı bir gelişme olduğu görülmekle beraber, havai fotoğrametri metodunun uygulanmasiyle hizmetin gelişmesinde özellik 

kaydedildiği görülmüştür. 
1 . 12 . 1968 tarihine kadar 553 446 parselin arazide tahdit ve tesbiti yapılmış ve ayrıca 601 746 parselin yüzölçümü olan 6 849 355 dönümlük bir 

arazinm tapuya devredilebileceği ve bu miktarın yıl sonuna kadar 7 000 Km2 yi bulacağı anlaşılmaktadır ki, bu 1968 programını aşan bir neticedir. 
Tapulama işlerinde ve özellikle fotogrametrik metotla çalışılan bölgelerde nirengi, uçuş ve •kıymetlendirme kapasitesinin normal seyri yanında, tapu

lamanın hedefi olan tapu sicillerini biran evvel tesis edilmesini ağırlaştıran sebeplerin başında : 
e, a)1 Ödenek kifayetsizliği sebebiyle arazide 250 iş günü çalışılmaması, 
eb) ; Ekiplerin emrine yeteri kadar motorlu araç verilmemiş olması, 
c.c) Arazi hudutlarının gayrimuayyen oluşu ve geniş ölçüdeki tapusuz tasarruflarla harici alım - satımların zilyedliğe dayanan temellük iddiala

rının ve dolayısı ile niza ve ihtilâfların fazla nisbetto olması, gibi hususlar vardır. 
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Diğer taraftan, idemtifikasyon denilen teknik deyimin, t a p u l a m a d a hizmet unsurlarını kapsayanuuhği da kayda değer bulunmuştur. Geree te ı iden-
tifikasyon deyimi, teknik anlamda harita uygulaması -olduğuna göre hu deyim, tapulamadaki h i ^ e t şartlarını kapsamaktadır. Oünkü iTvomkntimizdo-
ki tapulama faaliyeti, gayrimenkul mülkiyetini düzenleyen, tapu acillerini tesis eden ve ağırhğı hukukî olan bir hi.mct sahasıdır. 

Köy .sınırlarının tecilinden haşlayıp, parsel şuurlarının gayrimenkul .maliklerini tâyin ve teshili, itiraz ve ihtilâfla™, ^iivedliğe ait İrer türlü belge
lerin ineelcnmesi, karara bağlanması, İlân ve tescil saikaları tapulamanın zorunlu kıldığı sathalardu-. Iiinaenaley.li tapulama, "sadece bir harita u l u l a 
ması olmadığından .memleketimizin şartları bakımından (tahdit ve tc*bit işleri) diye irinle edilmesi gereken bu safhaların, arz ettiği özellükere gö"rc ka
pasitenin tâyini hususunun göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Tapu ve Kadastro (lene! Müdürlüğünün yukarda ö d e n e n görevleri ve bu grevlerin gelısme seyrinin, memleketimizin sosva-1 ve ekonomik hayat, 
ile çok sıkı ikisini -ve önemini ^ i stermekedir. 

Bu hikmctln anagayesi Medeni Kanunun aradığı nitelikteki tapu sicillerini tesis ve hu suretle mülkiye! hakknı, düzenlemektedir. Bu sebenledir ki, 
faaliyetin esa-sı ve ağırlığı hukukî bir nitelik takmaktadır. 

Bununla beraber, kadastro ve tapulama dolayı^yl-e tanzim edilen standart han-lalar, -baraj, s««lama İsleri, ara.l ıstalln ve toplulasHrılmas, ye imar 
işleri gibi kalkınma ile ilgili ve toprağa -ilişkin yahrımlara alt hmne! vazifesi görmektedir. 

Diğer taraftan, 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmalıdan elde edilen müspet neticelerden1biri ve en önemlisi, mahkemelere intikal eden 
ihtilâfın % 5-8 arasına düşmite olmasıdır. < W « t e n 5602 sayılı Tapulama Kanununun itirazlı tutanakların idari kademede bir incelemeye tabi tu
tulmasına imkân vermemiş ta, bu ihtilâfların % 50 nin ükünde hir neticeye varmasına sebobolnurstu.. 

III - Yatırımlar : 
Kalkınma plânı (İkinci Beş Yıl 1968 - 1972) nin harita, tapu, 'kadastro sektörünün amaçlarına ulaşması için 1968 v,l, progra.ru ile ilgili olarak 

1968 malî yılı bütçesine ödeneği konan yatırımlarm durumu aşağıda belirtilim iştir. 
1. Motorlu arazi taşıt ara-ci: 
Alınması öngörülen 101 aded motorlu arazi taşıt aracından 45 000 liraya yalnız bir araba alınmıştır. 5 080 000 lira olan ödenekten Maliye Ba

kanlığınca ancak (% 70) şi olan 3 556 000 liranın sarfına müsaade edilmiş olup alınan bir arabadan sonra geriye kalan 3 411 000 liranın Devlet 
Malzeme Ofisine transfer edilmesine çalışılmaktadır. 1969 yılı verimini etkiliyecek olan bu araçların sağlanmasında büyük bir zorunluluk vardır. 

2. Çeşitli fennî malzeme : İhaleler yapılmış olup satmalına işleri döviz tahsisi nisbetinde gerçekleştirilmek üzeredir. 
3. Elektronik bilgi işlem sistemi ek cihazlan : 1967 yılı Bütçesine konulan ödenek, 527 sayılı Kanunla 1968 yılma sirayet ettirilmiştir. Döviz 

sırası beklemektedir. ^ 
4. Etüt ve proje giderleri : Arazi çallamalarına paralel olarak sarf edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. 
5. Bina onarım ve yapımı : Bayındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilmesine çalınmaktadır". 

1968 yılı programı ile ilgili olarak, 1968 malî yılı Bütçesinde teklif edilen bu yatırımlar harita, Tapu - Kadastro sektörü ile ilgili hizmetlerin 
yürütülmesinde kullanılacak makina, teçhizat ve taşıt alımları ile ilgilidir. 

Bu yatırımlar, hizmetin yapılmasında sürat sağlıyacak ve çalışmaları hızlandıracak niteliktedir. 

http://Iiinaenaley.li
http://progra.ru
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IV -Geçen yıl triitce tatbikat! : 
1. 1968 yıh cari'bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin,kullanılmasında âzami tasarrufa riayet olunduğu ve bu düşünce içerisinde 

harcamalar yapıldığı tesbit olunmuştur. 
2. Genel harcama cetvelleri üzerinde yapılan incelemede konulan ödeneğin, bütçe yılı sonuna kadar ancak kâfi gelebileceği ve bu harcamalar

da tasarrufa riayetkar bir tutum içerisinde bulunduğu tesbit olunmuştur. 
3. Kadrolarda hizmeti aksatacak bir açık mevcut değildir. 
4. 1968 yılı içinde ek ödenek alınmamıştır. 

'Malivc Bakanlığının müsaadesi ile yapılan aktarmalara gelince : 
a) 12.910 ve 12.920 maddelerinden tapulama ve kadastro işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek 

tazminat gündelikleri ve geçici görev yolluğu maddelerinden 350 000 lira düşülerek 12.410 fazla çalışma ücretine, 
b) 12.111 ve 12.212 Tapulama personel aylık ve tapulama personeli hizmetliler ücretleri maddelerinden 1 500 000 lira düşülerek : 
12.110 Genel idare aylıklarına: 900 000 lira, 
12.112 Kadastro personel aylıklarına: 300 000 lira, 
12.113 Kadastro okulu ve kursu aylıklarına: 60 000 lira, 
12.211 Genel idare hizmetliler ücretine: 200 000 lira, 
12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilecek uçuş tazminatına: 40 000 lira, 
c) 12.910 maddesinden düşülen: 
32.000 lira 12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu, 
d) 12.111 Tapulama personeli aylıkları,' 12.212 Tapulama personeli hizmetliler ücreti ve 12.370 Emekli keseneği karsılıklarmdan toplam olarak 

75 000 lira düşülerek 36 300 geçen yıllar borçlarına aktarılmıştır. 
Bu aktarmaların; bütün tasarruf tedbirlerine rağmen caıi Initçeye konulan ödeneğin kifayet etmemesi sebebivle ve zaruret icabı yapıldığı 

anlaşılmıştır. 
1969 yıh Bütçesinin hazırlanması sırasında bu ihtiyaçlar nazara ahnarak imkân nisbetinde ,bu yola tevessül edilmemesini derpiş eden bir gö

rüşle hareket edildiği ifade olunmuştur. 

V - Yeni Bütçe teklifleriyle i M i incelemeler : 
1. Muhasebeî Umumiye Kurunu ve yıllık programa göre her hizmet karşılığı ödenek, bütçede yeteri kadar yer almıştır. ' 
2. 1 130 000 liralık inşaat ödeneği mevcut olup, bunun I 030 000 lirası İzmir' Grup Müdürlüsü binası yapımı için, 50 000 lirası imroz Tapu 

binası ve lojman yapımı ve 50 000 lira daha Bozcaada Tapu binası ve lojman yapımı için yatırım harcamalarında yer almış bulunmaktadır. 
3. Fiilî kadroları ve üst derece uygulamasını karşılayacak miktarda ödenek konmuştur-. Kadrosuz istihdam yoktur. Merkez ve taşra memur 

ve hizmetli kadroları ancak hizmeti karşılayabilecek durumda olup kadro şişkinliği bahis konusu değildir. 
4. Hizmeti aksatmadan bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. * * • 
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5. 1969 yılı için (L) cetvelinden; aylık kadrcsu 300 lira olan 96 aded teknisyen yardımcısı çıkarılarak fiilî kadroya alınması teklif edilmiştir. 
Yapılan incelemeye göre bu teklifin kabulünü zarurî olduğu kanaatine varılmıştır. Gerçekten, önümüzdeki yıl plân hedeflerine ulaşılması bakı

mından, yeni kadroya ihtiyaç vardır. 
6. (D) cetvelinin incelemesinde bâzı yeni kadroların ilâve edildiği görülmüştür. 
Bunlar ezcümle; 
Genel idarenin iller kısmına 50 hademe kadrosu, 25 daktilo kadrosu, 20 jaloncu kadrosu ve 25 arşivci kadrosu ilâve edilmiştir. Birçok ilce 

merkezindeki tapu idarelerinde odacı bulunmadığı ve bu hizmetlerin maalesef bizazt m n u r l a " tarafından yapılması zarureti doğduğu bir vakıa 
olup bu gibi nahoş hâdiselerin ortadan kalkması bakımından yerinde bir ilâve isede yapılan incelemede bu kadro ile de ihtiyacın tamamen gide
rilemediği ve 80 hademeye daha ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyacın bir iki yıl içinde tamamen giderilmesi cok yerinde bir tasarruf ola
caktır. 

Bunlar dışında; Kadastro Lisesine yatılı öğrencilere ilâveten alınmış burslu öğrencilerinde ihtiyaçlarım sağlamak üzere (D) cetvelinin Kadastro 
Okulu ve kursu hizmetlilerine 14 kadro daha ilâve edildiği görülmüş ve inceleme sonunda bunun yerinde olduğu anlaşılmıştır. 

7. Ek görev olarak sadece okulda ve kurstaki öğretmenlikler mevcuttur ve ödenen meblâğ da cok cüzi bulanmaktadır. 
8. Yabancı uzman yoktur. 
9. 4489 sayılı Kanuna göre dış memleketlere gönderilmiş kimse yoktur. 
10. Döşeme ve demirbaş harcamalarında yersiz »rafa kaçıimamıştır. Teklif edilen 400 000 liralık döşeme ve demirbaş ödeneği Tapu ve Ka

dastro merkez ve taşra dairelerinin ihtiyacını karşılamaktaki çok uzaktır. 
11. Taşıt araçları genel olarak tapulama ve şehir kadastro müdürlüklerinde ve arazi hizmetlerinde kullanılmaktadır. Bunun dışında merkez

de genel müdürün hizmetine tahsis edilmiş bir araç -mevcuttur. Kullanılma tarzlarında tenkidi gerektirir -bir hususa raslanmamıştır. 
12. 13.140 Yayın harcamaları için 20 000 lira ödenek teklif edilmektedir. Geçen yıl tatbikatında bu ödenek meslekî «erlerin satmalınma-

sına sarf edilmek suretiyle yerinde kullanılmıştır. 
13. Cari harcamalarda teklif o t a a n ödenek dışında bir tasarruf imkânı görülmemiştir. 

VI -Dilek ve genel görüşler: 
1. Teklif olunan bütçe âzami tasarruf düşüncesi ile hazırlanmış ölüp bundan her hangi bir kısıntı yapılmasının uygun olmıyacağı görüşün

deyiz. 
2. (Beş yıllık kalkınma plânının yıllık u l u l a m a programlarında öngörüldüğü gibi, kadastro ve tapulama işlerinin tesbit edilen 20 yıl

lık süre içerisinde bitirilmesi, bu teşkilâtın hizmet ihtiyaçlarına yeterli kadro imkânlarını sağliyacak yeni bir kuruluş kanununun çıkarılmasına 
bağlıdır. Bu hususun Devlet Memurları Kanununun tatbikatında da nazara alınmam ve sınıflandırma tüzüğü ve kadro kanununun hazırlanma
sında tapu ve kadastro işlerinin ihtisas istiyen özelliklerinin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Yukarda hizmetin gelişme seyri bölümünde de belirtildiği üzere, tapu işleri her yıl bir evvelki yıla nazaran artmaktadır. Bu işlerin 1936 yı
lında yürürlüğe giren 2997 sayılı Teşkilât Kanunu ile verilen kadrolarla karşılanmasına imkân -tasavvur edilemez. Bu sebeple de günlük işlerin 
tedvirinde büyük sıkıntı çekildiği görülmektedir. 
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Esasen gayrimüsaidolan kadroların tıkanması sebebiyle kanuni süresini doldurmuş memurların terfihlerinin sağlanamadığı ve bu sebeple de 
yetişmiş memurların başka dairelere geçmelerinin önlenemediği a n l a ş ı l m a k t ı r . Yapılan incelemede; terfi sürelerini doldurdukları ve terfie 
lâyık oldukları halde kadrolarının müsaadesizliği sebebiyle terfi edemiyen 134 memur olduğu tesbit edilmiştir. 

Binaenaleyh idarenin âcil bir kadro kanunu ile bu durumdan kurtarılması gerekmektedir. 
3. -Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman içinde çözümlenebilmesi için tapulama mahkemelerinin çoğaltılıp çalışma imkânlarının artı

rılması gerekli mütalâa edilmektedir. 
Tapu dairelerinin görev yapabilecek ve tapu sicillerinin muhafazasında itimat telkin edecek binalara kavuşturulması şarttır. Kat mülkiyeti 

Kanununun geniş çapta uygulandığı görülen büyük şehirlerde, bu ihtiyaç fazlasiyle duyulmaktadır. Tapu dairelerinin mefruşatı durumu ha
zindir. Bütçe imkânları nisbetinde bu halin ıslahı temenniye şayan bulunmuştur. 

4. İkinci beş yıllık üretim hedefine ulaşılması için âzami gayret gösteren genel müdürlüğün 1968 ve 1969 yıllarındaki motorlu taşıt araç ih
tiyacının sağlanmasına, Devlet Malzeme Ofisince birinci derecede tercih tanımalıdır. Ayrıca 1967 yılı yatırım bütçesine konmuş olan iki uçak 
alımı 527 sayılı Kanunla 1968 yılma sirayet ettirilmişse de henüz döviz sağlanamadığından alınamamıştır. Sağlanmasında büyük bir zorunLuk 
vardır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1969 yılında yapacağı tüm çalışmalarını ve kalkınma planındaki üretim hedeflerine ulaşma çabasını, 
bütçenin verdiği imkân içinde, değerlendireceği bir anlayış taşıdığı kanaatine vardığımızı arz ederiz. 

Saygılarımızla 14 . 12 . 1968 

Bolu Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Kemal Demir Ekrem Dikmen 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Tapulama personeli aylıkları 
12.112 Kadastro personeli aylıkları 
12.113 Kadastro Okulu ve kursu aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER R Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Tapulama personeli hizmetliler ücreti 
12.213 Kadastro personeli hizmetliler ücreti 
12.214 Kadastro Okulu ve kursu hizmetliler üc

reti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 9 176 220) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Kadastro Okulu ve kursu geçici hizmetliler 

ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

1 438 770) 

- 2 6 2 -

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

47 791 093 

26 000 000 
16 500 000 
5 100 000 

191 092 

1 

19 114 736 

3 500 000 
3 386 400 

650 000 

92 340 

1 023 030 

362 965 

85 734 657 

1969 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

86 254 677 

52 800 391 

29 203 065 
17 071 695 
6 257 925 

267 705 

1 

18 207 371 

4 488 750 
3 681 450 

825 390 

180 630 

1 023 030 

410 740 

yılı için 
Komisyonca 

Madde 1 
Lira 

52 800 391 

29 203 065 
.17.071 695 
6 257 925 

267 705 

1 

18 207 371 

4 488 750 
3 681 450 

825 390 

180 630 

1 023 030 

410 740 

kabul edilen 
3 ölüm toplamı 

Lira 

86 254 677 

. . . . . . . ~ v 
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Madde Ödeneğin cesidi 

12.250 Yabancı uzmanlar la yardımcı.!ar-! üc.vt i 
1.2.270 ^ekn ik personel ücret ler i 

İŞOİ ÜCRKTLELİ 
12.2S! Tapulama işçi ücretleri 
.i2.282 Kadas t ro işçi ücret ler i 

fei ücret ler i toplamı : İ 100 001) 

SOSYAL YARDD4LAU K e s m toplamı 

12.410 r\y-uk zammı 
12.020 ])o$ıım yardımı 
12.000 ölüm yardımı 
12.040 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.050 Yakacak zammı 
12.070 Emekli keseneği karşı l ıkları 
12.080 Sosyal s igor ta lar k u r u m l a n kesenek ve 

prim karşı l ıklar ı 
!4K ÇALİŞMA KAKŞILLKLAR1 

Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.470 Yenileme ücret i 

TAZMİNATLAR 
12.590 203 saydı Kanun gereğince verilen uçuş 

tazminatı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

1 
4 000 000 

4 000 000 
i i00 000 

6 O40 423 

1 -4" 000 
i00 000 
40 (4)0 

275 000 
50 000 

4 002 200 

1 008 144 

500 900 

400 000 
900 

100 000 

100 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

0 *72 080 

1 100 000 

6 796 010 

T7ocT()00 
100 000 
40 000 
375 000 
50 000 

4 028 480 

1 042 530 

300 900 

"~fi0(T000 
900 

200 000 

135 000 

25 
(i 472 

1 100 

6 796 

1 100 
100 

40 
475 

50 
4 028 

t 042 

800 

600 

200 

135 

000 
380 

i 
000 

010 

000 
000 
000 
000 
000 
480 

530 

000 

000 
000 
000 

000 

file://r/y-uk
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Bölüm Madde 

12.610 

ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 
12.824 

12.831 
12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

/ - Yurt içi yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yaband uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 850 002) 

II - Yurt <hşı yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurtdış ı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 65 002) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 987 504 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 915 004 

350 000 
100 000 

1 
1 

375 000 
275 000 

800 000 

25 000 

37 500 

1 

25 000 
1 

400 000 
100 000 

1 1 

425 000 
300 000 

575 000 

50 000 

40 000 

1 

25 000 

1 915 004 

400 000 
100 000 

425 000 
300 000 

575 000 

50 000 

40 000 

1 

25 000 
1 



19 - Tapn ve Kadastro Genel Müdürlüğü - 265 -

Bölüm Madde ödeneğin ç ^ d i 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l ira l ira l ira 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre 
verilecek tazminat gündelikleri ile geçici 
görev 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 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 giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

9 400 000 

7 400 000 

2 000 000 

2 433 180 

300 000 
1 000 000 
400 000 
20 000 
550 000 
158 180 
5 000 

4 571 680 

5 600 000 

3 100 000 

2 500 000 

5 600 000 

2 632 895 

317 895 
1 100 000 
400 000 
20 000 
710 000 
80 000 
5 000 

5 22 237 895 

3 100 000 

2 500 000 

2 632 895 

317 895 
1 100 000 

400 000 
20 000 

710 000 
80 000 

5 000 

5 237 895 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I 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 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞİT İŞLETME YE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

— AOJ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

458 500 

75 000 
100 000 
250 000 
5 000 
28 500 

430 000 

275 000 
175 000 
10 000 

20 000 

10 000 

10 000 

1 200 000 , 

1969 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam: 
Lira Lira 

5S0 000 

100 000 
100 000 
300 000 
5 000 
25 000 

535 000 

325* 000 
200 000 
10 000 

20 000 

10 000 

10 000 

1 520 000 

yılı için 
Komisyonca 

ı Madde 
Lira 

530 000 

100 000 
100 000 
300 000 

5 000 
25 000 

535 000 

325 000 
200 000 

10 000 

20 000 

10 000 

10 000 

1 520 000 

Bölüm toplamı 
Lira 
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1969 yılı için 

Çölüm 

14.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayıh 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 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TAPULAMA GİDERLERİ 
14.911 Büro giderleri 
14.912 Ulaştırma giderleri 
14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.914 Kim bedeli 

1968 öden 
Madde Bö 
Lira 

80 000 

2 

1 

1 

990 000 

240 000 
700 000 
50 000 

8 510 000 

650 000 
650 000 

1 400 000 
950 000 

ıeği 
lüm toplamı 

Lira 

9 580 002 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

100 000 

2 

1 

1 

1 832 000 

240 000 
1 542 000 

50 000 

7 015 426 

721 000 
650 000 

1 100 000 

istenen 
lüm toplamı 

Lira 

8 947 428 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm top amı 

Lira Lira 

100 000 

2 

1 

1 

1 832 000 

240 000 
1 542 000 

50 000 

7 015 426 

721 000 
650 000 

1 
1 100 000 

8 947 428 
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BÖIÜNı Mmldo 

16.000 

J6.710 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

.•MfMCftİT, ç^ id i 

16.810 
16.820 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

- 2 6 9 -

1968 ödeneği 
Madde BölüL toplamı 
Lira lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul « U t a 
Madde Bölüm toplam, Madd. Bölüm topla*. 
Lira lira Lira 

35 

Lira 

5 000 

35 001 

40 001 

5 000 

85 000 

90 000 

5 000 

85 000 

90 000 

000 
1 

85 734 657 
4 571 680 
9 580 002 
549 000 
40 001 

70 000 
15 000 

86 254 677 
5 237 895 
8 947 428 
570 000 
90 000 

70 
15 

000 
000 

86 254 677 
5 237 895 
8 947 428 
570 000 
90 000 

100 475 340 101 100 000 101 100 000 
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Bolüm Madde Ödeneğm çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
.Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
2J.620 203 sayılı Kannn gereğince harita alım ve 

yapım işlerinin gerektirdiği giderler 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

22.000 

23.000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bu ödenek Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine aktırılacaktır.) 

MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

13 778 001 

11 449 300 
2 328 700 

1 

920 000 
080 000 

13 778 001 38 387 001 

38 337 001 

31 061 215 
7 325 785 

1 

38 387 001 

31 061 215 
7 325 785 

1 

1 130 000 

608 000 
375 000 

1 608 000 
2 375 000 

38 387 001 

9 000 000 

9 000 000 

1 130 000 

3 983 000 

3 983 000 

0 

3 983 000 

3 983 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS YK BÜYÜK ONARİM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 778 001 

9 000 000 

22 778 001 

Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

38 387 001 

1 130 000 

3 983 000 

43 500 001 

38 387 00J 

3 983 000 

42 370 001 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1969 yılı için 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Men
supları Sosyal Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım olmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 125 000 125 000 

100 000 

75 000 

75 000 
_.—j 

100 000 
75 000 

175 000 

125 000 

75 000 

75 000 

125 000 
75 000 

200 000 

125 000 

75 000 

75 000 

125 000 
75 000 

200 000 
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Rapor 
.V . 1 . 1969 

Bütçe Karma Komisyonu Sayın B a ş k a n ı m a 
Adalet Bakanlığı İJMİ9 yılı Bütçe tasarısı tarafımızdan incelenmiştir. 

1 - Hizmetin niteSği ve yerine getirilme şekli : 
Adalet iîakanhğı inemez teşkilâtı, mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, i,,-» ve İ .ks memurlukları, Adlî T.„ Meclisi Başkanlığı ve Adlî Ta

bipler, ceza ve tevkif evleri ve çocuk ceza ve ıslah evlerinden ibaret bulunmaktadır. 

A) 'Merkez teşkilâtı : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Oeza isleri Genel Müdürlüğü, 
e) H u k u k İ l e r i Genel Müdürlüğü, 
d) Ceza ve Tevkif' Lvlcri Gene] .Müdürlüğü, 
e) Zati ler i Gene! Müdürlüğü, 
D Levazım Müdürlüğü, 
g) -Evrak Müdürlüğü, 
Dairelerindeu müteşekkildir. 
Ayrıca .Savunma Sekreterliği de mevcuttur. 
Merkez teşkilatı için özel olarak tedvin edilmiş bir Teşkilat Kanunu mevcut değildir. Haaen 2l> May.s 1)527 tarihli (Adliye ve Mezahip Ne

zareti Nizamnamoi Dahilisi) adlı bir nizamname ve sonradan kabul edilen 4:J5S sayılı Ceza ve Tevkil: Evleri Kurulusu Kanunu gibi kanunlar
dan yer alan müteferrik ve dağınık hükümlerle bu teşkilât g rev le r i yıllardan bm i yümtülmeye gayret edilmektedir. Merkez Kuruluş kanu
nu tasarısının yasama onanma sunulduğu öğrenilmiştir. 

B) Mahkemeler ve diğer teşkilât : 
a) Sorffu hâkimliği, 
b) ıSulh hâkimliği, 
c) Afiliye hâkimliği (Ağır Ceza mahkemeleri dâhil) 
d) İş mahkemeleri, 
e.) Tapulama mahkemeleri, 
f) Yargıtay, 
g) Yüksek Hâkimler Kurulu, 
h) İcra ve İflâs daireleri, 
i) Cumhuriyet Savcılıkları ( Y a r b a y Başsavcılığı dâhil) 
j) Ceza ve tefkif evleri, çocuk ceza ve ıslah evleri, 
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Mahkemeler için de bütün teşkilât hükümlerini ihtiva eden tek bir kanun mevcut değildir. İlk dereceli mahkemeler, 2iJ Nisan 1840 tarih 
469 sayılı ve Mehâkimi Şer'iyenin ilgasına ve mehakim teşkiline ait ahkâmı muaddil kanunla idare edilmektedir. Bu kanun ve tâdilleri ihti
yacı karşılamaktan çok uzaktır. 

Yargıtay için müstakil bir Teşkilât Kanunu mevcuttur. 
Bunun dışında Millet Meclisi Karma Komisyonunda Y a r b a y TMKt Kanunu teklifi bulunduğu öğrenilmiştir. 
hizmetin iyi bir tarzda ifa edilebilmesi bakımından diğer kanunlar üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi uygun sürül

müştür. 
Hâkimlerin Özlük İşleri Anayasa hükmü ile kurulup faaliyete geçen Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından tedvir edilmektedir. Bu kurulun 

çalışma tarzını tanzim eden 45 savdı Kanun 1962 yılından beri yürürlüktedir. Bu kanunda hâkimlerin denetimi konusunda kâfi hükümler bu
lunmaması maalesef tatbikatta mahsurlarım göstermiştir. Bu husus nazara alınarak hazırlanan tadil tasarısı Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunca kabul edilmiş olup, Bütçe Plân Komisyonunda görüşülecektir. 

1934 yılından beri yürürlükte olan ve günün ihtiyacını kamlamaktan çok uzak bulunan Hâkimler Kanunu üzerindeki çalışmalar ikmal edi
lerek (Hâkimler ve savcılar kanunu iasansı) (Başbakanhğa sunulmuştur. 

Ayrıca Adalet mensupları için (Adliyeciler yardımlaşma Kurumu kanun tasarısı) hazırlanarak bakanlıkları mütalâalarının alındığı ve sade
ce Maliye Bakanlığı mütalâasının beklendiği öğrenilmiştir. 

1967 yılında 882, 884 ve 887 sayılı kanunlarla Yargıtay ilk de.™, mahkemeleri ve Adalet daireleri için kadrolar alınmış ve alınan bu kad
rolar kısmen kadro sıkıntısını izale etmiş isede 1969 yılı içerisinde üçüncü üst dereceyi a hm 1 250 üzerinde Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı
nın terfilerinin sağlanabilmesi için daha bir miktar kadroya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu kadro kanununun derhal çıkarılması ge
rektiği kanısı içindeyiz. 

Hizmeti bakımından ayrı bir özellik arz eden Ceza ve Tevkif evlerinden ve kuruluş ve görevlerinden bahsetmek uygun görülmüştür. 
Sue işliyen kimseye cemiyet adına kanuni bir müeyyide olarak uygulanan cezanın infazından maksat, onu tedip etmekten ziyade ıslah 

edip yeniden suç işlemesini önlemek, topluma yararlı bir insan haline getirmek ve dolayısiyle cemiyetin asayiş ve düzenini korumaktır. 
16 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun bu esaslara göre hazırlanıp yürürlüğe konulmuş 

ve uygulanmasında başarılar kaydetmiştir. Sözü geçen kanun hükümlerine göre hazırlanan tüzük ve yönetmelikler de 'tatbik edilmektedir. 
Yeni infaz sistemine göre hürriyeti bağlayıcı cezalar, kısa, ve uzun süreleri olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmekte ve uygulanacak 
sistem de buna göre tâyin olunmaktadır". Bâzı mahzurları bulunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar verine suçlunun durumuna 
göre hakkında başka tedbirler uygulanmakta veya hürriyeti bağlayıcı cezalar hükümlünün kendisine ve ailesine zarar vermiyecek surette 
tatbik edilmektedir. 

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ise, tesbit edilen müşahade merkezlerinde müşahadeye tâbi tutukluktan sonra 
durumlarına uygun sınıflandırma merkezlerine sevk edilmektedirler. 

647 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 15 000 e yakın hükümlü müşahadeye tâbi tutularak acık, varı acık ve 
kapalı ceza evlerine sınıflandırılmak suretiyle gönderilmişlerdir. Bu yoldaki " tatbikatın faydalı sonuçlar sağladığı, bu arada firar olaylarının 
% 50 oranında ve diğer üzücü olaylarının da hissedilir derecede azaldığı anlaşılmıştır. 
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Tüzüğün uygulanmasına başlandığı tarihten bugüne kadar 5 000 i mütecaviz hükümlü mazeret, özel ve is arama izin haklarını kullana
rak hasretini! çektikleri aile yuvasına kavuştuktan sonra izin süresinden birkaç saat önce ayrıldıkları ceza evlerine ' dönmek suretiyle kanun ve 
nizamlara riayetlerini ispat ve böylece âmirlerinin ve kamu oyunun takdir ve hayranlıklarım kazanmış bulunmaktadırlar. 

Ceza ve infaz kurumları ile tevkifhanelerinin yönetimine ve cezaların infazına dair Tüzüğün birinci maddesine göre infaz kurumları, ceza 
evleriyle tevkif evleri ve çocuk ıslah evleri; yine ayni Tüzük hükümlerine göre ceza evleri : Açık, yan açık ve kapalı olarak sınıflandırıl
mıştır. Bu duruma göre ' halen, 56 aded müşahede ve sınıflandırma merkezi, 53 aded ağır ceza merkezlerindeki diğer kapalı ceza ev
leri, 7 aded açık ceza evi, 8 aded varı acık ceza evi, 1 aded çocuk ıslah evi, 2 adeti çocuk ceza ve ıslah ceza evi, 3 aded çocuk ceza evi ve 
504 aded keza kapalı ceza evi olmai üzere' ceman 634 aded ceza evi bulunmaktadır. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinde müşahadcye tâbi tutuları hükümlülerin bir kısmı açık ve yarı açık ceza evlerine tefrik edildikleri 
halde bu ceza evlerinin adedinin azlığı dolayısiyle sıra bekledikleri anlaşılmıştır. Kanun hükümlerinin eksiksiz verine getirilebilmesi için 
açık ve yanaçık ceza evi adedinin artırılması zımmmda bütçeye yeteri kadar ödenek konulmasm, temenniye şayan görülmüştür. 

Ceza ve Tevkif evlerinde : 
a) 25 500 tutuklu, 
b) 24 500 hükümlü, 
Olmak üzere cem'an 50 000 kişi bulunduğu mevcut istatistiklerden anlaşılmaktadrr-. 
Oeza ve Tevkif evleri haricen jandarma, dâhilinde gardiyanlar tarafından korunmaktadır . 
İç ve dış korunmanın birleştirilerek özel bir teşkilâta verilmesi hususunda Adalet Bakanlığınca bir tasarının hazırlandığı ve ilgili ba

kanlıkların mütalâasının alındığı ancak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin, tasanımı bütçeye tahmil edeceği külfet itibariyle 
uygun mütalâa vermemeleri sebebiyle yasama organlarına sevk edilemediği öğrenilmiştir. Sözü gecen teşkilâtın kurulması halinde birçok 
mahzurların ortadan kalkacağı cihetle'bu tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda mütalâa etmekteyiz. 

Ayrıca infaz sistemini tamamen değiştiren ve yeni birtakım müesseselerinin kurulmasını icabettiren 647 sayılı Kanun ve tüzük ve yönet
melik hükümleri karşısında esasen kifayetsiz olan personel kadrolarının da takviyesi gerekmektedir. Bu maksatla Adalet Bakanhğmca 
hazırlanan ve Maliye Bakanlığınca uygun mütalâa edilen, malî portesi 6 22L 000 olan 633 aded kadroyu kapsıyan kanun tasarısının 
Devlet Personel Dairesinin olumlu mütalâa bildirmemesi sebebiyle Yüksek Meclislere sevk edilemeyip Bakanlar Kurulu gündeminde olduğu 
öğrenilmiştir. Büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan tasarının da biran evvel kanunlaşmasında zaruret görmekteyiz. 

Personelin yetiştirilmesi ve mevcut personelin mesleki tekâmülü için açılan kursların olumlu sonuçlar verdiği tesbit olunmuştur. 
Hükümlü ve tutukluların mânevi kalkınmaları hususunda kesif. bir çalışma yapıldığı müşahede edilmiştir. Hükümlü ve tutukluların çalıştırıl

malarından ayrı olarak 1967 - 1968 ders yılmda Halk i)ersaneleri Yönetmeliğine göre 6 000 hükümlünün' okutulduğu, Ankara, Elâzığ ve izmir Ço
cuk Ceza ve Islah'Evlerindeki Sakarya, Savaş ve Adalet adlarındaki bes sınıflı ilkokullarda 1967 - 1968 ders yılında 244 kişinin öğretime tabi tu
tulduğu ve 50 öğrenciye ilkokul diploması verildiği ve ayrıca, Ankara/Çocuk İslah Evinde Kalaba Ortaokulunun bir şubesi olmak üzere açılmış 
olan ortaokulda mezkûr ders yılında 46 öğrencinin öğretime tabi tutularak 5 öğrencinin mezun oldufru öğrenilmiş ve memnunlukla karşılanmıştır/ 
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Bundan başka, Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonunda, Ankara Kapalı öeza Evinin kadın
lar kısmında 1967 yılında açılan ve başarı ile sonuçlanan Türk İşlemeciliği ve El Sanatları Kursunun 1968 yılında da açılarak devam etmekte ol
duğu ve bu kursun bu yıl Samsun Kapalı Ceza Evinin kadınlar bölümünde de açılmış olup diğer ceza evlerine de teşmiline çalışıldığı anlaşılmış
tır. 

Yine, Millî Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat dairesinde bütün ceza evlerinde 
mektupla öğretim kurslarının açılarak faaliyetlerine başarı ile devam edildiği öğrenilmiştir. 

Terbiye ve İslah esasına müstenit bir infaz sisteminin yürütülmesi birçok faktörlerin inzimamı ile birlikte hükümlülerin çalıştırılmasına geniş 
mikyasta yer verilmesiyle mümkün görülmektedir. 

Adalet Bakanlığının bu konudaki faaliyetlerini incelediğimizde: Bilhassa iş "yurtlarının tevsii ve yenilerinin ilâvesi suretiyle 7 aded açık, 8 aded 
yarı açık ceza evleriyle -bir aded çocuk ıslah evi, 2 aded çocuk ceza ve ıslah evi ve kapalı ceza evlerine bağlı atelyelerle birlikte iş yurtları adedinin 
109 a ve çalıştırılan hükümlü sayısının da .16 000 e çıkarılmış olmasını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Millî ve tarihî sanat eseri olan halıcılığın inkişafı hususundaki gayretlere muvazi olarak 1967 yılında tesis edilmiş olan 5 500 000 lira değerin
de yün iplik fabrikası, günlük kapasitesi 15 ton olan konserve fabrikası, yine günlük kapasitesi 5 ton olan sabun fabrikası, ahşap gemi imal eden 
tersane, günlük kapasitesi 15 forma olan Ankara Yarı acık Ceza Evi Matbaasına ilâveten günlük kapasitesi 36 formaya yaklaşan istanbul Kapalı 
Ceza Evi Matbaası, serî ve fabrikasyon is yapan madenî* eşya imalâthaneleri Ankara Çocuk Islâh Evi elektrikli fırını, üçbuçuk milyon liralık zey
tinyağı fabrikası, sac otobüs karoseri atöîyesi, teknik motor tamirhanesi hüküm giymiş vatandaşların birer sanat sahibi olarak yetiştirilmesi husu
sundaki çalışmaların başlıcalarmdandır. 

Bu arada, ceza evi tekniğine uygun olarak inşa edilen 700 kişilik Giresun Ceza Evi atelyeleri ile birlikte; Foça'da 25 bin dönümlük tamamen ta
rıma tahsis edilmiş acık ceza eviyle avnı maksat için 4 tarım acık ceza evi hizmete açılmıştır. 

Çalışan hükümlülere 1967 malî yıl/gayesi itibariyle ödenen yevmiye miktarı 5 790 000 liradır. Aynı yıl tahakkuk ettirilen prim miktarı 600 000 
lirayı bulmuştur. Bankadaki tasarruf miktarı ise 480 690 liradır. 

Ancak, hükümlü ve tutukluların tamamının Devlet bütçesinden müstehlik bir durumdan kurtarılabilmesi için bilhassa fazla sayıda hükümlü çalıştı
rılmaya elverişli ceza evlerinin adedinin çoğaltılması ve 'bakanlıklar arasında işbirliği yapılarak muhtelif resmî sektöre ait ihtiyaçların tercihan 
ceza evi mamullerinden temin ve tedariki cihetine gidilmesinde iktisadi ve sosyal faydalar bulunmaktadır. 

Yukarıda kuruluşu, çalışması, teşkilâtı ve sınıflandırılması kısaca açıklanan infaz müesseselerinin bütçe durumlarına gelince : 
a) Cari harcamalar, Van, Hakkâri ve Adıyaman'da milyonlarca lira sarf edilmek suretiyle inşa edilen ceza evlerinin 1969 yılında hizmete gire

ceği öğrenilmiştir. Mevcut kadro ile bu ceza evlerinin faaliyete geçmesine imkâ görülememektedir, ceza ve infaz kurumları ile tevkif evlerinin 
yönetimine ve cezaların infazına dair Tüzüğün 23 ncü maddesi hükmüne göre her ceza evinde bir başgardiyan bulunması gerektiği halde halen 
504 aded ilçe ceza evinde başgardiyan kadrosu yoktur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca yatırım bütçesi hazırlanırken hükümlü taşıt aracı alınması maksadiyle Adalet Bakanlığı bütçesinin 
23.612 nci maddesine 1 200 000 lira ödenek konulduğu halde alınacak olan 10 aded taşıt aracının sürücüleri için kadro temin edilemediği görül
müştür. 



21 - Adalet Bakanlığı - 2 7 8 

Ceza evlerinin asayişi ile yakinen ilgisi bulunan ve münhasıran elektrik, su ve mtma ihtiyacı karşılığı olan büro giderleri bölümüne kâfi 
miktarda ödenek tefrik edilmediği teSbit olunmuştur. Evvelki yular bütçe tatbikatı ile ulaştırma ve yollama giderlerinin bu yıl da gerçek masra
fı karşılıyamıyacak durumda olduğu müşahede edilmiştir. Yiyecek alım ve giderleri için tefrik edilen ödenek hükümlü ve tutuklu sayısına gö
re hesaplanan miktarı tutmamaktadır. 

İmroz'da tesisi öngörülen tarım açık cezaevi arazisinde Tarım Bakanlığınca tesbit edilen işletmecilik projesine göre yatırım yapılabilmesi 
için temini zorunlu görülen tarım araç ve gereçlerinin karşılığı olarak Adalet Bakanlığınca istenen miktarın bütçeye konulması gerekmektedir. 

İnfaz ve ıslâh müesesselerini gereği gibi çalışıp inkişaf etmesi için yukarıda işaret olunan maddelere ilâveler yapılması gerektiği düşünce
sindeyiz. 

II-Hizmetin gelişmesi : 
Hizmetin gelişmesi hakkında bir fikir verebilmek için ilk derece mahkeme ve adalet daireleri ile Yargıtaya gelen ve Ç1kan isler hakkında is-

tattotikî bilgi vermek lüzumlu bulunmuştur. 

Mahkemeler 

Mahkemelerin üsleri 

G . Y . K . YeniG. Bz. Ge. Toplam 

1%5 yılı : 
öeza 
Hukuk 
İcra Dairesi 
(İlamlı - ilamsız) 
1966 yılı : 
Ceza 
Hukuk 
İcra dairesi 
(İlamlı - ilamsız) 
1967 yılı : 
Ceza 
Hukuk 
İcra dairem 
(İlamlı - ilamsız) 

370 655 520 582 
490 148 736 652 
825 740 584 890 

443 987 526 936 
473 013 732 384 
788 173 599 723 

304 304 525 460 
503 112 705 133 
802 047 614 466 

23 
12 

902 915 139 
964 1 239 764 
• -— 1 410 630 

12 878 983 801 
13 426 1 218 823 

- 1 387 896 

11 910 841 674 
13 505 1 221 750 

416 513 

Çıkan 

470 996 
765 991 
607 687 

679 443 
715 895 
586 223 

478 419 
698 342 
596 111 

Devir 

444 143 
473 773 
802 943 

304 358 
502 928 
801 673 

363 255 
523 408 
820 402 
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Mahkemeler 

1966 yılı : 
Ceza daireleri 
Hukuk » 

Toplam 
1967 yılı : 
Oeza daireleri 
Hukuk » 

Toplam 

- 2 7 9 -

G. Y. K. 

Yargıtaym i ş i m 

Yeni G. ıBz. Ge. Toplanı Çıkan Devir 

4 656 
18 120 

22 776 

8 737 
20 934 

71548 
103 163 

174 711 

63 945 
100 427 

29 671 164 372 

-

-

-

76 204 
121 283 

197 487 

72 682 
121 361 

67 467 
100 349 

167 816 

65 559 
99 771 

8 737 
20 934 

29 671 

7 123 
21 590 

194 043 165 330 28 713 

III - Adalet Bakanlığının yatırımları ile ilgili ödenek Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. 1969 yılında inşaatı devam edecek olan 
İstanbul, Mardin, Sakarya, Niğde, Van, Hakkâri ve İmroz cezaevleri ile Konya ve Amasya adalet binaları için personel masrafları dâhil 
16 700 000 liralık ödenek konulmuştur. Halbuki Adalet Bakanlığınca Devlet Plânlama Teşkilâtına verilen ve Bayındırlık Bakanlığınca da uy
gun görülen tasarıda, devam eden inşaatlar için 1969 yıh Bütçesine 28 307 364 lira ve yeniden yapılması zorunlu görülen cezaevleriyle adalet 
binaları için de 10 478 433 lira konulması belirtilmekte idi. Ayrıca, maili inhidam olduğu için Ağrı, 1968 yılında Ç1kan yangın dolayısiyle ha-
rabolan Kastamonu ve infaza gayrimüsaidolan Hopa cezaevleri inşaatlarının 1969 icra programına alınmış olmasına rağmen ödeneklerinin bütçeye 
konulmadığı görülmektedir. 

Gerçek masrafı karşılıyacak ödeneğin bütçeye konulması, hiç olmassa devam eden inşaatların taahhüt bakiyelerini karşılıyacak miktarın büt
çe rakamına ilâvesi temenniye şayan görülmüştür. 

IV -Geçen yıl bütçe uygulaması : 
1. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği müşahede edilmiştir. 
2. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar yoktur. 
3. 1968 yılı Bütçesi için ek ödenek alınmamıştır. 

V - Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler: 
1. Bütçe hazırlanırken Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programa titizlikle riayet olunmuştur. 
2. Hizmeti aksatmadan tasarruf yapmak mümkün değildir. Esasen bütçe tam bir tasarruf zihniyeti ile hazırlanmıştır. 
3. Hâkimlere geçici görev 45 ve 367 sayılı kanunlara göre verilmektedir. Bunun dışında 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile ilgili bir 

geçici görev bahis konusu değildir. 
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4. Ek görevle doldurulan kadro yoktur. 
5. 4489 sayılı Kanuna müsteniden gönderilenlerin adedi 8 dir. Bu suretle kontenjan tamamen dolmuştur. Yapılan tasarruf kanunun gayesi

ne uygundur. 
•6. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin sarfında yersiz harcamalar yapılmamış ve tahsisatın en iyi ve müsmir şekilde değerlendirilmesine 

dikkat edilmiştir. 
7. Bakanlık merkez teşkilâtında bakanlık makam otomobili müsteşarlık, Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı makam 

otomobilleri ve bir hizmet arabası vardır. Diğer vasıtalar cezaevlerine aittir. Arabaların kullanılmasında titizlikle hareket edildiği müşahede edil
miştir. 

8. Yayın harcamaları, abonman, kitap satmalmması gibi bölümlerdeki ödeneklerin cari yıl içindeki harcama şekline göre talebedilen ödenek 
uygun mütalâa edilmiştir. 

9. Cari harcamalarda her hangi bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 

V I - Dilek ve temenniler : 
1. Adalet Bakanlığının iyi bir şekilde hizmet ifa edebilmesi için mutlak zaruretine inandığımız Merkez Teşkilât Kanunu tasarısının çok 

kısa bir süre içinde kanunlaşması hususunda gerekli her türlü gayretin gösterilmesi temenniye şayan bulunmuştur. 
2. Hâkimlik meslekinin bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak bulunan ve esasen kabul edildiği 1934 yılından bugüne kadar bir

çok değişikliklere uğramış bulunan Hâkimler Kanunu tasarısının kanunlaşması temenniye şayandır. 
3. 60 sayılı Kanunla verilen tazminattan istifade edemiyen ve sayıları çok az olan bir kısım adalet memurlarına ödenek verilmesine dair iki 

teklifin adalet komisyonunda olduğu öğrenilmiştir. Bu tekliflerin tevhiden kanunlaşarak tefrikin ve sızlanmaların biran evvel önlenmesi temenni
ye şayan bulunmuştur. 

4. 46 sayılı Kanunda hâkimlerin denetimi konusunda kâfi hüküm sevk edilmemiş olması üzüntüyle arz ederim ki, adedi mahdut da olsa 
bâzı hâkimlerimizi bir mesuliyetsizlik düşüncesi içerisine sokmuştur. Çok mahdut da olsa bu hal vatandaşın adalete olan itimadını sarsmak
tadır. Bu itibarla 45 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve hangi safhada olduğu yakanda 
arz olunan 45 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki tasarının biran evvel kanunlaşmasında çok büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 

5. Mahkemelere intikal eden işlerin biran önce sonuçlandırılmasında büyük faydaları sağlıyaeağı kanısında olduğumuz Oeza ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanun tasarısının biran önce kanunlaşmasına gayret sarf edilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

6. Cezaevleri muhafazasının tek elde birleştirilerek özel bir teşkilâta verilmesi hususunda getirilecek mevzuatın tacilinde fayda mütalâa et
mekteyiz. 

7. Avukatlık meslekine modern ve özellikle Anayasamızın gerektiğine uygun bir hüviyet kazandırması ve serbest meslek sahibi olarak 
avukatlığın sosyal güvenliğe kavuşturulması bakımından avukatlık kanunu tasarısının kanunlaşmasında keza fayda ummaktayız. 

8. Noterlik kanun tasarısının bu müesseseyi bugünkü sosyal ihtiyaçlara tam mânasiyle cevap verecek duruma getirmesi bakımından ka
nunlaşmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

9. Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair tasarının da biran önce kanunlaşmasında ilgililer bakı
mından büyük fayda sağlıyacağına inanmaktayız. 
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10. Medenî Kanunun uygulamayla ortaya çıkan eksikliklerini tamamlamak, memleket bünyesine uymıyan hükümlerini gerekli şekilde değiş
tirmek ve kanun metninde mevcut tercüme hatalarım düzeltmek ve dilini yaşıyan hukuk diline uydurmak maksadiyle üzerinde uzun zaman
dan beri çalışıldığı anlaşılan önemli ve şümullü tasarının 1969 yılı içinde tamamlanmasını ve yasama meclislerine götürülmesini temenniye şayan 
bulmaktayız. 

11. Ankara adalet binası gerek adaletin ge.okse başkentin mehabeti ile kabili telif olmıyacak berbat bir halde olduğu gibi, ihtiyacı kargı-
lıyabilecek durumda bulunmadığı için de yılda bir hayli külfete katlanılarak kira ile bina tutulmaktadır. Bu hususlar nazara alınarak Anka
ra'da gerek adalet meslekinin ve gerekse başkentin mehabetine uygun bir adalet binası yapılmasının lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 

12. Yukarıda ödenek kifayetsizliği durumunu arz ettiği Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerden; 
a) Cari harcamalarla ilgili, 
Ceza ve tevkif evleri hizmetli ücreti 12.212 nci maddeye ilâvesi istenen kadrolar karşılığı 389 610 lira, 504 aded başgardiyan kadrosu kar

şılığı 408 240 lira 10 aded şoför kadrosu tutarı 72 900 lim ki com'an 870 750 liranın bu maddeye ve kadrolarının da (D) cetveline ilâve edil
mesini zaruri görmekteyiz. 

b) Cezaevlerinin asayişi ile yakinen ilgisi bulunan ve münhasıran elektrik su ve ısıtma ihtiyacı karşılığı olan 15.121 nci büro giderleri 
maddesine 2 000 000 liralık bir ilâvenin yapılmasını zorunlu bulmaktayız. 

c) 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki Kanun ve buna istinaden hazırlanan tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması dolayısiyle hü
kümlü nakillerinde meydana gelen artıştan mütevellit 15.122 nci maddeye konulan ödenek kâfi gelmediğinden ve her sene borç devredildiği 
anlaşıldığından bu maddeye 550 000 liralık bir ilâvenin yapılmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

d) Keza 15.126 nci malzeme alım ve giderleri maddesine hiçbir ilâve yapılmadığı görülmüştür. Teklif edilen 4 056 294 liralık ödenek tekli
finin Maliye Bakanlığınca kabul edilmediği öğrenilmiştir. Yeni' açılacak cezaevleriyle İstanbul Cezaevinde açılacak olan hastaneye malzeme 
alınmasını teminen bu maddeye 4 056 294 lira fazla ödeneğin konulmasına fayda mütalâa etmekteyiz. 

e) 15.12- nci yiyecek alım ve giderleri maddesinde istenen ödenek hükümlü ve tutuklu sayısına göre hesabedilmis kesin rakam olduğum
dan bu ödenekten kısıntı yapılmasının doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla mezkûr maddedeki ödeneğin 36 094 050 liraya çıkarılması 
düşüncesindeyiz. 

f) Yukarıda iza.h edildiği veçhile 31.410 ncu döner sermaye yardım maddesine 803 000 liranın ilâvesi gerektiğine kaaniiz. 
Esasen yukarıdaki ilâveleri ihtiva eden teklifler Adalet Bakanlığınca yapılmış olup, Maliye Bakanlığınca kabul edilmediği öğrenilmiştir. 
13. Adli sicil ilkel şartlarla çalışmakta olup, gerekli sürat sağlanamadığından bu teşkilâtın modern cihazlarla teçhizi işlerin süratli ve sıh

hatli görülmesi bakımından temenniye şayan görülmüştür. 
Adalet Bakanlığı bütçesinin raportörleri olarak yaptığımız çalışma sonunda gerek bakanlığın umumi çalışmaları ve gerekse 1969 Bütçesi 

hakkındaki görüşlerimizi yukarıda arz etmiş bükmüyoruz. 
(Bütçe Komisyonu sayın üyelerinin takdir ve tasviplerine saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
İsmaü Yeşilyutt Ali Fuat Alişan 
Yozgat Senatörü Samsun Milletvekili 
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Bölüm Madde ödeneğin çegidi 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Adlî Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlama ve düzenlenmesiyle diğer işlerde 
çalışanlara verilecek fazla çalışma ücreti 

12.420 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri 
gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti 

12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababet
le ilgili olarak ödenecek temina t 

12.592 60 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 
(Özel kanunları gereğince verilecek tazmi
natlar toplamı : 15 826 760) 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

800 000 
100 000 

13 274 883 

205 000 

35 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplann Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Li ra Lira 

1 050 000 
' 100 000 
13 938 100 

215 000 

35 000 

1 050 000 
100 000 

13 938 100 

215 000 

35 000 

20 000 
150 000 

15 839 960 

21000 

1 158 960 

14 660 000 

3 000 

30 000 
150 000 

15 847 760 

21 000 

1 158 960 

14 667 800 

3 000 

30 000 
150 000 

15 847 760 

21 000 

1 158 960 

14 667 800 

3 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER R Kesim toplamı 

12.720 Hâkim ödeneği 
12.730 443 s a y * Kanun gereğince verilecek öde

nek 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

13.000 

/ - 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 : 2 550 000) 

/ / - Yurt dışı yolluklan 
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 : 230 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

- 284 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

57 373 320 

57 348 120 

25 200 
2 740 000 

850 000 
450 000 

600 000 

600 000 

100 000 

50 000 

40 000 
50 000 

21 905 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Kornişonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira 

61 525 200 

~Ğ\ 500 000 

25 200 
2 780 000 

850 000 
450 000 

600 000 

500 000 

150 000 

100 000 

80 000 
50 000 

Lira 

61 525 200 

61 500 000 

25 200 
2 780 000 

Lira 

850 000 
450 000 

600 000 

500 000 

150 000 

100 000 

80 000 
50 000 

22 833 000 23 233 000 
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Bölüru Madde Öd deneğin çrçı.lı 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.320 

13.410 
13.420 
13.430 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
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 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahee giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri ' 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 175 000 

1^sT000 
2 700 000 
1 700 000 
250 000 

1 200 000 
100 000 
75 000 

1 020 000 

200 000 
160 000 
600 000 
10 000 
50 000 

333 000 

10 740 000 

10 400 000 
330 000 

10 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde 'Bolüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

7 625 000 

~l 200 000 
2 800 000 
1 900 000 
250 000 

1 300 000 
100 000 
75 000 

1 020 000 

150 000 
160 000 
650 000 
10 000 
50 000 

333 000 

10 810 000 

8 

1 
2 
1 

1 

1 

025 

200 
800 

000 

000 
000 

900 000 
250 000 
700 000 
100 
75 

020 

150 
160 
650 

000 
000 

000 

000 
000 
000 

10 000 
50 000 

333 000 

10 810 000 

10 400 000 
400 000 

10 000 

10 400 000 
400 000 
10 000 
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Bolüm 

14.000 

Madde- ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE 
DERLEDİ 

ONARMA Gİ-
Kesim toplamı 

13.5L0 Bakanlık taşıt işletme onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
KİRA GİDERLERİ 

J3.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLERİ 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 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

37 500 

1cTööo 
27 500 

2 600 000 

42 781 852 

5 000 

9 615 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

45 000 

10 000 

35 000 

3 000 000 

51 665 491 

5 000 

9 865 000 

1 

45 000 

10 000 

35 000 

3 000 000 

5 000 

9 865 000 

9 500 000 

100 000 

15 000 
40 001 

9 750 000 

100 000 

15 000 
40 001 

9 750 000 

100 000 

15 000 
40 001 

51 665 491 
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Bölün, Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

14.342 7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 -ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VK ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Seçim işleri giderieri 

14.940 Seçim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

ADALET KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ADLÎ TİP 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 giderleri 

(Adlî Tıp Kurulu giderleri toplamı : 
331 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplama 

Lira Lira 

40 000 

50 001 

20 000 
1 

30 000 

100 000 
60 000 
7 500 
6 500 
75 000 
52 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topunu 
Lira Lira Lira Lira 

40 000 

122 000 

20 000 
42 000 
60 000 

33 071 850 

41 933 191 

41 933 191 

41 633 490 

43 755 701 

100 000 
60 000 
12 500 
6 500 

100 000 
52 000 

43 75i 755 701 

40 000 

122 000 

20 000 
42 000 
60 000 

41 633 490 

45 105 701 

100 000 
60 000 
12 500 
6 500 

100 000 
52 000 

45 105 701 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

CEZA VE TEVKİF EVLERİ 
15.121 Büro giderleri 
115.122 Ulaştırma ve yollama giderleri 
15.12:1 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.124 Kim bedeli 
15.125 Giyim- kuşam alım ve giderleri 
15.125 Malzeme ahm ve giderleri 
15.127 Yiyecek alım ve giderleri 
15.129 Diğer alını ve giderleri 

(Ceza ve tevkif evleri giderleri toplamı : 
4!1 874 701) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.710 Temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

0 1968 yılında yapılacak Yargday 100 neü 
yılmm kutlanmasına ilişkin her' türlü gi
derler 
BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Adalet binaları onarımı giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

:j L50 000 
1 885 000 
300 000 
532 1î)5 

2 800 000 
1 500 000 

31 000 000 
500 000 

114 000 

10 000 
o 000 

101 000 

2 355 000 
. 

2 469 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
1ira, Lira 

Madde 
Lira 

3 150 000 
2 100 000 
360 000 
704 701 

3 000 000 
1 500 000 

3,2 000 000 
610 000 

13 000 

10 000 
3 000 

2 355 000 

700 000 700 000 

2 3i 68 000 

4 150 000 
2 450 000 

360 000 
704 701 

3 000 000 
1 500 000 

32 000 000 
610 000 

13 000 

10 000 
3 000 

2 355 000 

700 000 

Lira 

2 363 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

16.812 Ceza ve tevkif evleri bina onarımı gider
leri 
(Bina onarımı giderleri toplamı : 

2 350 000) 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERÎ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

- 2 8 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 650 000 

5 000 

12 000 

298 460 134 

21 905 500 

42 781 852 

41 933 191 

2 469 000 

407 561 677 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

1 650 000 

5 000 

12 000 

314 415 861 
22 833 000 
51 665 491 
43 755 701 

2 368 000 

435 050 053 

1 650 000 

5 000 
12 000 

314 892 141 
23 233 000 
51 665 491 
45 105 701 
2 368 000 

437 276 333 
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Bölüm Madde ö d e n e ğ i çeşidi 

- 2 9 0 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaim! edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Y.ölüm toplana Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alından 

600 000 1 200 000 

(500 000 I 200 000 

1 200 000 

200 000 
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( A / 3 ) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölün-, Madde Ödeneğin gcgidi 

l - termaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SEBMAYELLRH öDİ^İELUR 
31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASİ TESKKKULLERH 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kuram ve derneklere katdma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'am, 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

100 000 

100 835 

80 481) 

100 000 

100 835 

80 489 

261 970 

100 000 

621 G72 

80 489 

100 000 

621 672 

80 489 

327 000 

100 000 

621 672 

80 489 

100 000 

621 672 

80 489 

327 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.7iO Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara 
Adliyesi Hâkim ve Memurları Yanlımlus-
ma Cemiyetine 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemekle
rinde kullandmak üzere) 261 970 327 000 327 000 

36.000 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

36.300 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçları 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYL TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE KATINALMA-
LAR * Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

200 000 

200 000 

100 000 

100 835 
80 489 

261 970 
200 000 

743 294 

200 000 

200 000 

100 000 

621 672 
80 489 

327 000 

200 000 

1 329 161 

200 000 

200 000 

100 000 

621 672 
80 489 

327 000 

200 000 

1 329 161 
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Rapor 
25 . 12 . 1968 

T. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığının 1969 malî yılı bütçe teklifi Yüksek Komisyon adına tarafımızdan incelenmiş ve sonuçları aşağıda açıklanmıştır. 

Birinci bölüm : 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri «Türk Yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak, la görevli
dir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Anayasamızda ve İç Hizmet Kanununda ifadesini bulan bu görevine ilâveten andlaşmalar gereğince milletler
arası vecibelerini de yerine getirmek durumundadır. 

Bugün mevcudolan plânlara göre, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin «NATO standartlarına» veya «Kabul edilebilir asgari standartlara, ulaşmış 
olması gerekirdi. Oysa geçen yıllarda Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilebilen kaynaklar "ve dış askerî yardımlar bu hedefe ulaşılmasına 
yeterli olmamıştır. Hizmetin uzun vadeli plânlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi her şeyden önce plânlarla imkânlar arasında bir denge 
sağlanmasına bağlıdır. Bu bakımdan, kaynaklarımızın millî güvenlikle, iktisadi kalkınma arasında dengeli bir şekilde taksimini öngören bir 
prensip kararının mevcudiyetine ihtiyaç vardır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bugünkü standartları hakkında bir fikir vermek için, NATO devletleriyle bâzı komşu ülkelerin durumlarını 
gösteren bir tablo hazırlanarak rapora eklenmiştir. 

Yüksek malûmları bulunduğu gibi; Silâhlı Kuvvetlerin mevcutları, M. S. B. lığı bütçelerinin Devlet bütçeleri ve gayrisâfi millî hâsıla içerisin
deki yeri ve ferdin savunma giderlerine iştiraki, milletlerin millî güvenliğe verdikleri önemi belirten göstergeler olarak kabul edilmek
tedir. Bunun gibi, Millî Savunma bütçelerinden askerî şahıs başına düşen miktarlar da, Silâhlı Kuvvetlerin standartları hakkında bir fi 
kir vermektedir. İlişik olarak sunulan "tablo bu bakımlardan bir mukayese yapmaya ve bir yargıya varmaya elverişli bilgileri kapsamak
tadır. 

2. Halen uygulanmakta olan Teşkilât Kanununda görev ve yetkiler kesin çizgilerle belirtilmiş değildir. Her yıl üzerinde ısrarla durulmuş 
olmasına rağmen Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki kanun tasarılarının henüz 
yasama organlarına intikal ettirilmemiştir. 

3. Millî Savunma Bakanlığı kuruluşu içerisinde İktisadi Devlet Teşekkülü yoktu,-. 
4.. Anayasanın 111 nci maddesi uyarınca, Millî Savunma politikası, Millî Güvenlik Kumlunda tesbit edilen görüşlerin Bakanlar Kurulunda ka

rara bağlanması suretiyle tâyin edilmektedir. Bu politikadan Meclislere karşı Bakanlar Kumlu sorumlu bulunmaktadır. 
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İkinci bölüm: 

1. Hizmetin gelişmesine ait istatistiki malûmat : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, hizmetin yürütülmesini iki kaynaktan temin etmektedir. 

a) Millî bütçe, 

b) Dış askerî yardım. 

a) Millî bütçe : 

Millî bütçeden Türk Silâhlı Kuvvetlerine tahsis edilen ödenek miktarı yıldan yıla değişik nisbetlerde bir artış göstermektedir. Geçen 
yıllar bütçelerinin incelenmesinden; 

1963 ten 1964 e % 3,84 
1964 ten 1965 e % 11,83 
1965 ten 1966 ya % 3,77 
1966 dan 1967 ye % 16,22 
1967 den 1968 "e % 1,40 
Bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut tasarılara göre 1969 Bütçe teklifi ise 1968 bütçesinden % 12,64 fazladır. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak için uygulanan plânlar ve 1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanunu ge

reğince çağı gelenlerin silâh altına alınması, askerî personel mevcudunu artırmaktadır. Bundan başka, Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri
nin önemli bir kısmı, mala tahvil edilmek suretiyle kullanılmakta ve dolayısiyle fiyat hareketlerinden etkilenmektedir. 

Bu iki sebep, yani personel artışı ve fiyat hareketleri, M. S. B. lığı bütçelerinin yükselmesini zorunlu kılmaktadır.. 
Diğer taraftan, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve sosyal şartların iyileştirilmesi istikametinde ciddî gayretler sarf edilmiştir 1965 

yılından bu yana, Silâhlı Kuvvetlerimizin modernizasyonuna ve sosyal şartlarının iyileştirilmesine ayrılan ödenek miktarları ve bütçe içerisindeki 
% de oranları aşağıda gösterilmiştir : 

Milyon lira % 

1965 556 "Î^ÖO 
1966 575 17,04 
1967 754 19,20 
1968 810 20,34 
1969 teklifi 1 033 23,04 
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Miktar ve nisbet bakımından önemli artışlar kaydeden bu tip harcamaları memnuniyetle karşılamak ve hizmetteki gelişmenin ifadesi olarak 
kabul etmek gerekir. 

Bunun dışında; personel mevcutlarmdaki artışı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin eğitim seviyesini ve yüksek moralini savunma gücümüzü artıran 
unsurlar olarak kıymetlendirmekte isabet vardır. 

b) Dış yardımlar : 

Dış askerî yardımlar; 1947 yılından beri devam eden Amerikan askerî yardımı ile, NATO çerçevesi içerisinde yapılan ikili anlaşmalarla sağlanan 
Alman ve İtalyan askerî yardımlarıdır. 

1968 sonu itibariyle 2 milyar 537 milyon dolara ulaşan Amerikan askerî yardımının yıllık ortalaması 114 milyon dolar civarındadır. 1969 vardım 
miktarı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi kararından sonra belli olacaktır. 

Alman askerî yardımı son 4 yılda 200 milyon DM. olarak gerçekleşmiştir. 
Bu yardımın önümüzdeki yıllarda da aynı seviyede (Yılda 500 milyon DM.) devam, edeceği umulmaktadır. 
1968 malî yılında italya'dan 750 milyon lirettik bir yardım alınmıştır. Bu yardımın aynı miktar üzerinden 1969 yılında da devamını sağlıyacak 

anlaşma imza safhasındadır. 

Askerî yardım listelerinde yer alan malzemeler sembolik fiyatlarla kıymetlendirilmekte, bu s eb i l e yardımlar tabloda gösterilen miktarların çok 
daha üstünde gerçekleşmektedir. Amerikan askerî yardımına giren malzemelerden, memleketimizde imal edilenler listelerden çıkarılmaktadır. Bu 
durum ekonomik gelişmemizin bir delili olmakla beraber, millî bütçemizden savunma giderlerine yapılan harcamaları artırmaktadır. 

Dış askerî yardımlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sahibolduğu imkânlarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 1968 rakamlarına göre Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının % 75,07 si m ]lî bütçe ile % 24,93 ü dış yardımlaria karşılanmaktadır. 

Dış askerî yardımların savunma gücümüzü destekliyen, geliştiren bir faktör olduğu muhakkaktır. Ancak bu yardımların aksaması, azalması 
veya tamamen kesilmesi ihtimallerinin mevcudolduğunu kabul etmek ve buna göre tedbirler almak gerekir. 

Nitekim, bu noktayı göz önünde tutan Silâhlı Kuvvetlerimiz 1967 yılından itibaren millî harb sanayiimizi geliştirici çalışmalara başlamış ve 
Alman askerî yardımını da bu istikamette kullanmayı planlamıştır. 

1967 ve 1968 malî yılları bütçelerinde harb sanayii için ayrılan ödenek miktarı 223 milyon liradır. 1969 teklifinde ise, bu maksat için, 32 milyon 
lirası Teçhizat Sefer Stokları karşılığı olmak üzere, 186 milyon lira ayrılmıştır. 

Toplam, 409 milyon lirayı bulan bu ödenekle; 
- Jet revizyon atelyesi, 
- Tank palet ve taşıyıcı tekerlek fabrikası, 
- Bir tersane, 
- Doğu'da bir İstihkâm Anatamir Fabrikası, 
- Sualtı mayın imali ve Tamir Fabrikası, 
- Sualtı ve Suüstü Silâhları Çaplama ve Tamir Fabrikası, 
- Paraşüt İmalâthanesi, 
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gibi tesislerin kurulması, anatamir fabrikalarının ve tersanelerin tevsii ve yeni tezgâhlarla takviyesi çalışmalarına ve bâzı yeni etütlere başlanmıştır. 
(Treyler ve alçak hava savunma silâhları imalâtı etüdü, roket, tenvir, sis işaret, aydınlatma bombaları etütleri gibi) 

Toplum kalkmmasım etkiliyen hizmetler : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerince ifa edilen hizmetler arasında toplum kalkınmasını etkiliyen faaliyetlerin özel bir yeri vardır. Millî Güvenlik Kurulu 
Kararma dayanan ve yurt savunmasını aksatmadan devam eden bu faaliyetler hakkında bilgi verilmesi faydalı görülmüştür : . 

a) Eğitim faaliyetleri : 

Silâh altına alman erlerden okuma - yazma bilmiycnler için 4 ay süreli okuma - yazma eğitimli uygulanmakta ve bu süre askerlikten sayıl-
maktadır. 1959 - 1967 dâhil eğitim gören er miktarı 415 000 dir. Okuma - yazma eğitimindeki basan oram devamlı takiplerle % 75 ten % 90 a ka
dar yükseltilmektedir. 

b) Sağlık faaliyetleri : 

Yurdumuzda askerlik çağma giren ^kekler in tümü askerî muayene ve kontrolünden geçirilmekte ve erken terhis yolu ile birçok hastalığın 
ilerde yapabileceği tahribat önlenmektedir. Silâhlı Kuvvetlerin sağlık tesislerinden kısmen sivil halkta istifade etmektedir. 1967 malî yılında 
askerî polikliniklerde muayene ve tedavi gören sivil personel sayısı 233 bini 'geçmiştir. 

15 bini de yatırılarak tedavi edilmiştir. 

c) Haritacılık faaliyetleri : 

Harita Genel Müdürlüğü ulaştırma - enerji üretimi sulama, ormancılık - tapulama - iskân - madencilik - toprak reformu sahalarında kullanılan 
haritaların yapımına devam etmektedir. 

d) Ağaçlandırma ve teraslama : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerince hazırlanan ağaçlandırma programının uygulanmasına devam edilmektedir. 11 bin metrekare saha teraslandırılmış, 
63 bin metrekare saha ağaçlandırma sahası olarak seçilmiş ve 45 bin metrekare saha ise fidanlık haline getirilmiştir. Hemen bütün illerimizde 
ağaç dikme faaliyetine girişilmiştir. 

e) Sanayi faaliyetleri : 

- Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gösterilen kurslarla, sivil sektörde ihtiyaç duyulan çeşitli branşlarda son yıllarda yetiştirilen er sayısı 75 bini 
aşmıştır. 

- Döner sermaye sistemi ile, tersanelerin boş kapasitesini değerlendirmek amaç! ile 1956 yılında 7356 sayılı Kanunla döner sermaye sistemi 
kabul edilmiştir. 
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- 205 sayıh Kanımla teşekkül eden Ordu yardımlaşma Kurumu emin adımlarla gelişmekte ve memleket ekonomisi üzerindeki müspet et
kileri gittikçe görülmektedir. 

1968 sonu itibariyle öz varlığı 778 milyon liraya ulaşan bu kurumun; üyelerine arz ettiği kanuni yardımlar ve sosyal hizmetler dışında; 
- Türkiye Petroİleni A. Ş. 
- Petro Kimya A. Ş. 
- Çukurova Çimento Sanayii A. Ş. 
- Türk Otomotiv Endüstrisi A. §. 
- Mot. Araçlar Ticaret A. Ş. 

gibi kuruluşların sermayedarları arasında önemli bir yeri vardır. 

f) Araştırma - geliştirme faaliyetleri : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin muharebe kabiliyetini artıracak yenilikler bulmakla görevli olan Arge Başkanlığı, kendfoine sağlanabilen (imkânları 
nisbetinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Yeni imalât ve geliştirme etütleri, ile bir kısım hizmetlerin daha az bir malî imkânla ifası istikametindeki bu çalışmaları arasında; 
- Plâstik Tank mayım imali projesi 
- 80/81 Oktanlı uçak yakıtının Türkiye'de imali 
- Türk Silâhlı Kuvvetleri için standart t ip telsiz geliştirilmesi projesi 
- Türkiye'de Kuvars Kristali imali projesi 
- NBC. Savaşlarında kullanılacak teçhizatın geliştirilmesi ve prototipinin fimali projesi 
- Nükleer Savaşta kullanılmak üzere Bulgur peksimeti yapımı ve Yoklanması 
- Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan bâzı ikmal mide le r in in , dayanma, kullanma, kolaylığı ve maliyet konuları göz önünde tutularak evsaflarının 

tesbiti j! i ;, M.;!¥FI 
gibi konular yer almaktadır. ' 

2. İleri yıllara ait program ve düşünceler :: 

Millî Savunma Bakanlığının ileri yıllara ait d ışünce ve faaliyetleri 12 anaprogram başlığı altında toplanmıştır :. 
1. Birlik programı 
2. Plânlama ve menejman programları 
3. însangücü programı 
4. Malzem^ programı 
5. İnşaat ve emlâk programı 
6. Eğitim programı 
7. Sınai seferberlik programı 
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8. Lojistik 'hizmetler programı 
9. Muhtelif hizmetler programı 

10. İstihbarat programı 
11. A r t t ı r m a ve geliştirme programı 
12. Askerî adlî işler 
İhtiyaçlara göre hazırlanan bu programların uygulanabilmesi, mümkün olan tasarruf tedbirlerinin alınmasına ve yeterli kaynağın temin edile

bilmesine bağlıdır. 

Üçüncü bölüm : 

Millî Savunma Bakanlığının yatırımlar için son beş yıl içerisinde tahsis edilen ödenek miktarları aşağıdadır. 

SEKTÖRLER 

M. Yılı Turizm Konut Eğitim Sağlık ' Enf. Toplam 

1964 3 729 49 298 10 425 22' 818 206 196 292 566 
1965 3 244 33 300 7 995 '22 325 307 345 374 209 
1966 2 0O0 42 600 10 821 27 000 286 000 368 421 
1967 5 000 42 262 15 988 25 238 350 000 438 483 
1968 12 500 42 000 5 330 22 450 480 303 562 583 

Toplam " 26 473 209 460 50 554 119 831 T e 2 9 944 2 036 262 

Toplamı 2 milyar 036 milyon 262 bin lirayı bulan ödenekle okul. kışla, hastane, askerlik şubesi, lojman ve hudut karakolları gibi ihtiyaçlarımı
zın önemli bir kısmı ikmal edilmiştir Bu faaliyetler arasında bulunan ve zaman zaman tizlerinde durulan başlıca konular hakkında aşağıda kısa bil
giler verilmiştir : 

Askerlik şubeleri : 

Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı 23 aded Askerlik Dairesi ile 623 Askerlik Şubesi faaliyet halindedir. 
Bunlardan; 
342 adedi M. S. B. lığına ait binalarda, 
188 adedi kiralık binalarda, 

93 adedi Hükümet konaklarında iskân edilmektedir-. 



22 - Millî Savunma Bakanlığı - 300 -

Hudut karakolları : 

Doğu ve Batı sınırlarımızdaki hudut tesislerinin onarımı ve yeni ihtiyaçların (karşılanması için yapılan çalışmalar memnuniyet vericidir. 
1965-1968 yılları arasında; 
1 Hudut protokol binası, 
20 » takım karakolu, 
36 » imanga karakolu, 
22 » Gözetleme kulesi, 
inşa edilmiştir, 1969 malî yılımda yeniden inşa ve onarım faaliyetlerine devam edilecektir. 

Lojmanlar : 

186 sayılı Kanundan evvel, yani 1960 yılı sonunda 4432 olan lojman sayısı, 1968 yılı sonunda5869 artışla 10 301 e yükselmiştir. Bu miktar 
ihtiyacın % 17,20 sini karşılamaktadır. 

Lojman ihtiyacının giderilmesi için ayrılabilen ödenek miktarının mahdudoluşu, bu konudaki çalışmaların arzulanan tempoya ulaşmasını engel
lemektedir. 

Lojman inşa politikası, mahrumiyet bölgesine ve mesken sıkmıtısı çekilen garnizonlara öncelik verilmesi suretiyle ve isabetli bir şekilde yürü
tülmektedir. 

NATO/ENFRASTRÜKTÜR hizmetleri : 

Millî bütçeden ve NATO müşterek fonundan temin edilen imkânlarla NATO/ENFKASTRÜKTÜR hizmetleri yürütülmektedir. Muhabere tesis
leri, hava meydanları, harb karargâhları, yol tesisleri, radarlar, özel silâh mevzi ve depoları gibi anabaşlıklar altında toplanan bu yatırımlar 
için 1953 - 1968 yıllarında NATO fonundan temin edilen para miktarı 3 milyar 929 milyon Tl. bulmuştur. Bu tesislerden mühim bir kısmı sivil 
maksatlarla da kullanılmaktadır. 

1968 malî yılı yatırımları Kasım sonu itibariyle gerçekleşme oranı şöyledir. 

1968 malî yılı 30.9.1968 tarihine 
programı (1 000 Tl.) kadar gerçekleşen 

Turizm 12 500 4 105 % 33 
Konut ı 42 000 14 248 % 34 
Eğitim 5 330 1 900 %! 33 
Sağlık 22 450 11 461 % 58 
Savunma Enf. 480 303 154 336 % 32 

Yekûn 562 583 186 050 % 33,07 
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Millî Savunma Bakanlığı alt yapı harcamalar mm cari giderlere nakledilmesi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânınea öngörülmüştür. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki yatırımların % oranı, 
1964 yılında 10,1 
1965 yılında 9,6 
1966 yılında 10,9 
1967 yılında 11,2 
1968 yılında 2,06 
1969 teklifinde 2,07 
1969 malî yılı yatırımları için teklif edilen ödenekler; 
Turizm sektöründe 22 000 
Konut » 30 000 
Eğitim :» 15 890 
Sağlık » 24 992 lira olmak üzere 92 882 000 liradan ibarettir. 1968 bütçesine nazaran 10,6 milyon (% 12,85) liralık bir artıS 

vardır. Ancak, 1968 yılından itibaren cari harcamalar bölümüne alman savunma enfrastrüktür giderleriyle birlikte bu miktar (92,9 + 470,3) 
563,2 milyon liraya yükselmektedir. 

1969 malî yılı yatırım teklifleri gerçekçi bir görüşle hazırlanmıştır. Yüksek bir nisbette tahakkuk edeceği ve faydalı olacağı anlatılmaktadır. 

Dördüncü bölüm: 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Millî Savunma Bakanlığının 
- Kamulaştırma ve satmalmalar, 
- Malî transferler, 
- Sosyal transferler, 
- Borç ödemelerinden terekkübeden sermaye teşkili ve transfer harcamaları, bütçe tekliflerinde yer alan ödenekler, plânlara uygun olarak 

ve zamanında kullanılmaktadır. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden Silâhlı Kuvvetlerle ilgili derneklere yapılan yardım 1968 malî yılında 400 000 lira idi. Bu miktar 1969 

malî yılı teklifinde sabit tutulmuştur. Sayılan yediyi bulan ve onbinlerce üyesi olan bu derneklere yapılacak yardım yerindedir. 
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Beşinci bölüm : 

Geçen yıl bütçe uygulaması : 

Millî Savunma Bakanlığının 1968 malî yılı bütçe uygulaması, kanunlara ve Silâhlı Kuvvetlerce düzenlenen bütçe masraf plânlarına uygun ola-
rak yapılmaktadır. Bütçe ile alman ödeneklerin tasarrufta kullanılmasında ciddî gayretler sarf edil mistir. 

Aralık 1968 tarihinde 1968 malî yılı bütçesinin % 93,90m ödeme emrine bağlanmıştır. Bu miktar 1967 malî yılının aynı tarihindeki % 92,6 
miktarından daha fazladır. 

Bakanlık bütçe uygulamasının yıllar itibariyle tetkikinde ödeme emrine bağlanan bütçe miktarının her yi1 arttığı ve malî vıl .onlarında iptal 
edilen ödenek miktarının azaldığı görülmektedir. Bu sonuç tesbit edilen plân ve programların hazırlanmasındaki ve uygulanmasındaki isabet dere
cesi hakkında bir fikir vermektedir. 

Aralık 1968 tarihine kadar yapılan uygulamanın sonucu 1968 malî yılı sonunda geçen yıllara -oranla daha az ödenek iptal edildiğini göster
mektedir. 

1968 malî yılında henüz ek ödenek alınmamıştır. 

Altıncı bölüm : 

Yeni bütçe teklifi ile ilgili incelemeler : 

1. Millî Savunma Bakanlığının bir teşkilât ve kadro 'kanunu yoktur. Bu sebeple; ifclük hakları, yıllık personel kazanç ve kayıp tahminlerine 
göre hazırlanan T. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonuna sunulan fiilî kadrolara ve Muhasebci Umumiye Kanununun âmir hükümlerim 
göre hesap ve teklif edilmiştir. 

2. Yatırımlar ve kamulaştırmalar Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden gocen projelere göre bübçelenmiştir. 
3. Millî ıSavunma Bakanlığında açık maaşı ve kadrosuz istahdam yoktur. 
4. Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, her tür lü tasarruf tedbirlerine başvurularak hazırlanmıştır-. Bu bakımdan yeni bir tasarrufa gidilmesi 

mümkün görülememiştir. 
5. Millî Savunma Bakanlığında (L) cetveli yoktur. 
6. Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan sivil personel aylıklarında tasarruf sağlanmış 'fakat (D) cetveline tabi personel miktarında za

ruri sebeplerle az bir artış olmuştur. 
7. Millî Savunma Bakanlığında öğretmenlik görevleri dışında ek görevle doldurulan kadro yoktur. 
8. Geçici hizmetler kadrosu 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur. Bu maksatla teklif edilen ödenek, miktarında a, bir artış 

vardır. Cari yıldaki uygulama bu kadroların ıgerekli ve verimli olduğu intibaı vermiştir. Bu bakımdan 1969 malî yılı için yapılan teklif uygun 
görülmüştür. 
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Millî Savunma Bakanlığı (E) cetvelindeki personelin bir kısmı Harb Tarihi Daire Başkanlığında görevlendirilmiştir. Zaferlerle dolu olan uzun 
harb tarihimize ışık tutan eski eserlerin kıymetlendirilmesini ve anlaşılır bir dille yeni harflere çevrilerek ıgenç kuşaklarm ve gelecek nesillerin 
istifadesine sunulmasını hedef tutan bu -çalışmaların bir an önce bitirilmesine önem verilmelidir. Eski dili ve vazıyı bilenlerin gittikçe azaldığı 
göz önünde tutulmalı ve gerekiyorsa, bu hizmette çalışan personel sayısı artırılmalıdır. 

9. 1969 malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı görevlerinde kullanılacak yabancı uzmanlar 13 kişidir. Bunlar arasında helikopter gövde 
ve motor uzmanları da bulunmaktadır. 

Bu personele 1969 malî yılı içerisinde 1 158 000 lira ödenecektir. Bu kadroların kullanılmasına ihtiyaç vardır. 
10. Staj ve tahsil gibi yurt dışına gönderilen personelin yolluk v. s. giderleri 112.871 nci tertibe konan ödenekle karşılanmaktadır. Harcama

lar bütçe kanununa uygun lolarak plânlanmıştır. 1969 malî yılmda yurt dışı /geçici görevlerinden tasarruf tedbirleri alındığı -görülmektedir. 
11. 'Geniş bir teşkilâta sahip bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarının ikmali ve elden çıkanların yerine konmas! 

k in teklif edilen ödenek miktarlarında geçen yıla nazaran 1 577 0-00 liralık bir artış vardır. Hizmete giren yeni binaların tefrişi bakımından bu 
artış mâkûl görülmektedir. İhtiyaçlar umumiyetle Devlet Malzeme Ofisinden karşılanmaktadır. 

12. Geçen vülar daire hizmetlerine ait ödeneklerin yerinde kullanıldığı müşahade edilmiştir. 
1969 malî ydı bütçe teklifinde yer alan ödeneklerin de yerinde kullanılacağına inanılmaktadır. 
,l;3. 19(69 malî yılında 73 aded taşıt alımı plânlanmıştır. Bunun için teklif edilen ödenek miktarı 5 milyon 876 bin liradır. 
Tahsis mahalleri 237 sayıl Taşıt Kanununa uygundur. 
14. Kitap satmalmması, yayın giderleri ve abonman ödeneklerinin Bakanlığın tetkikine tabi tutularak harcanması usul haline getirilmiştir. 
15. Cari (giderlerde bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 

Yedinci Bölüm : 

Dilek ve genel düşünceler: 

1. Raporun birinci bölümünde de temas edildiği gibi, kaynaklarımızın millî güvenlikle iktisadi kalkınma arasında dengeli -bir şekilde taksimini ön
gören bir prensip kararına ihtiyaç vardır. 

Bövle bir kararın mevcudiyeti, Savunma politikamızla ilgili plânların gerçekçi bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 
2. ' Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı kuruluş, fförev, yetki ve sorumları hakkındaki kanun"tasarılarının, konunun önemi ve 

Anayasa ile ilişkileri bakımımdan, uzunca bir zaman aldığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu konunun daha fazla gecikmesini mahzurlu buluvor ve biran ön
ce sonuçlandırmasını temenni ediyoruz. 

3. Silâhlı Kuvvetlerimi yakından ilgilendiren; 
- Silâhlı Kuvvetler İaşe * Kanunu, 
- Harb okulları kanun tasarısı, 
- Harb akademileri kanun tasarısı, 
Diğer ilgili komisyonlardan geçerek Karma Bütçe ve Plân Komisyonu gündemine girmiştir. 
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Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu yerine hazırlanan, Millî Savunma yükümlülüğü kanun tasarım Millet Meclisi Jetleri ve Ulaştırma komisyon-
tanca kaibu'l edilmek Adalet Komisyonuna intikal 'etmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz için önemli olan bu 4 kanun tasarısının 1969 yılı içerisinde yürürlüğe konulması sağlanmalıdır. 
4. 1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun aksaklıklarını gidermek üzere yapılan çakmalarda, er mevcudundaki artışları önliyecek tedbir

ler ber inde d u r u l m a m lüzumlu ve faydalı buluyoruz. 
•5. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin toplum kalkınmasını etkileyen i l l iyet ler i devam etmektedir. Ancak bu faaliyetlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 

esas görevi ile ilgili çalışmalarını aksatmaması şarttır. 
Diğer taraftan, hu faaliyetlerin, Silâhlı Kuvvetlerimizin artık kapasitesi mütenasip bir seviyeye getirilmesi, uygulanması gereken plânlara ve ilgili 

mülki makamlarla işbirliğine bağlanması faydalı olur. 

6. 1969 malî yılı bütçesinde; 10 adod garnizon kütüphanesi kurulmasının plânlanmış olması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu suretle, subay ve ast
subaylarımıza okuma ve dolayısiyle, genel kültürlerini yükseltmek imkânı yolunda ciddî bir adım atılmıştır. önümüzdeki yıllarda, bütün garnizon
ların birer kitaplığa kavuşturulmasına ve bu kitaplıklar için faydalı ve ucuz kitaplar teminine öncelik verilmelidir. 

7. Silâhlı Kuvvetierimizde program bütçe sistemine geçiş çalışmaları sonümlerde yeni bir safhaya girmiştir. Amerikan Ordusunda geliştirilen 
ve -çok olumlu sonuçlar veren plânlama - programlama - bütçcleıne, kısaca «PPB» sisteminin bütün NATO devletleri silâhlı kuvvetlerinde uygulanma
sını sağlayacak koordineli çalışmalar ilerlemektedir. Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından da benimsenen bu sistemin uygulanması ile, birlik; personel, 
hizmet, kuruluş, işletme ve balam maliyetlerinin tefrili mümkün olacak ve bu surotle ihtiyaç - imkân ilişkileri en iyi bir şekilde düzenlenebilecektir. Bu 
konudaki çalışmaların hızlandırmasın] ve diğer kamu kuruluşları ile is birliği yapılmasını temenni ediyoru.. 

Bu arada, benzer hizmetler birleştiririn e]! ve hukukî denetlememin Çanında ekonomik denetlemeye de önem verilmelidir. 
8. Mulıasdbei Umumiye ve -Saitmalma kanunları, özellikle kritik devrelerde ornniyet, gizlilik ve sürat isteyen Millî Savunma nimetlerinin yürütül

mesimi kısıtlayıcı hükümler taşımaktadır. 

Meselâ, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin bölüm ve maddelere bakılmaksızın harcanmasına ve % 15 e kadar asılmasına imkân veren Muhasebe! 
Umumiye Kanunu, böyle bir s u l a m a y ı savaş halinin veya seferberliğin ilân edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Oysa savaş halinin veya seferberli
ğin ilânı memleketin iktisadi, sosyal ve hukukî düzeninde olumsuz etkiler yapacakta Nitekim* bu mahzurlar yüzünden 1964 ve 1967 Kıbrıs olayların
da bu hükümler uygulanaimamıştır'. 

Bugünün haöb fconseptine uygun tedbirler alınmasını mümkün kılan yeni tasarıların biran önce kanunlaşması sağlanmalıdır. 

9. Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı anatamıir fabrikaları, dikimevleri ve atelyeler gibi tesislerde çeşitli ihtiyaç maddelerinin imal edildiği bilin
mektedir. Bu imalâtın maliyetleri ilmî bir şekilde toshit edilmeli ve piyasa fiyatları ile karşılaştırılmalıdır. Bu suretle rantabilite -hakkında bir fikir 
edinmek mümkün olacak ve bu kuruluşların gelecekleri hakkında daha ekonomik ve isabetli kararlar alınabilecektir. 

10. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kuruluşlarmda eğitim faaliyetlerinin tabiî sonucu .olarak, -bâzı ürünler elde edilmektedir. Bu ürün
lerin, irada alınması ve bedelinin Hazineye gelir kaydedilmesi hususunda Mühasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyulmaktadır. Ancak, ürünlerin 
tam olarak tesbiti ve kıymetlendirilmesi konusunda hizmetin niteliğine uygun bir sistem kurulması lüzumlu görülmektedir. 
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SONUÇ OLARAK : 
Millî Savunma Bakanlığı 1969 malî yılı bütçe teklifi 1968 hütçesüne nazaran % 12,65, vani 503 mil »-on liralık bir artışla 4 milvav 433 milvcn 

842 bin lira olarak huzurunuza gelmiştir. ' . . . . . 
Bu teklifin anagruplar ve bölümler itibariyle dağılışı aşağıda gösteritaiştir. 

1969 malî yılı bütçesinin hizmetlere dagrlıım : 

A) Anagruplar 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Transfer harcamaları 

Toplam 
Bölüntler itibariyle : 
Ödenekler 
Personel 'giderleri 
Yönetim ^derleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 
Savunma ENF. hizmetleri 
Yapı, tesis ve büyük onananlar'giderleri 
Kamulaştırma1ar 
Malî .transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

1969 
Bütçesi 

4 299 968 
92 882 
90 992 

4 483 842 

12 
1 960 565 
1 776 392 

16 965 
8 117 

67 601 
470 316 

92 882 
30 666 
41 078 

1 276 
17 972 

M. S. B. Büt
çesi içindeki 

% si 

95,90 
2,07 
2,03 

100,00 

-
43,72 
39,62 

0,38 
0,18 
1,51 

10,49 
2,07 
0,68 
0,92 
0,03 
0,40 

Yapılan incelomeler M. S. B. lığı malî yılı bütçe teklifinin asgari faktörlerle hazırlandığını göstermektedir. Bu bakımdan, teklifin aynen kabul 
edilmesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu arz ederiz. 

Raportör Raportör 
Balıkesir Milletvekili Niğde Milletvekili 

Süreyya Koç Haydar Özalp 
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Memleketler 

Amerika 
Batı Almanya 
Belçika 
Danimarka 
Holânda 
İngiltere 
İtalya 
Kanada 
Lüksemburg 
Norveç 
Portekiz 
Türkiye 
Yunanistan 

- 306 -

Millî Savunma Bakanlık Eütçesinin NATO ve komşu devletlerle mukayesesi 
Ferdin silâhlı Savunma bütçesi 

Nüfus 
1967 

1000 

197 
55 
7 072 
-700 
450 

4800 
12 534 
55 295 
53 375 
20 100 

338 
3 765 
9 260 
32 894 

614 
-BT4ÖÖ-
235 000 
8 500 

110 000 
4 000 
31 500 
5 600 
26 000 

500 

Silâhlı 
Kuvvetler 
Mcv. 1967 

1000 

4"477 
467 
116 
59 
152 
829 
452 
142 
1 

48 
180 
503 
177_ 

-505-
3 220 

82 
324 
40 
211 
60 

221 
153 

Gayrisâfi millî 
hâsıla 1967 
(1 000 Tl.) 

"6 719 654 000 
941 232 000 
153 778 000 
92 352 000 
179 847 000 
895 535 000 
534 630 000 
443 966 000 

6 083 000 
66 801 000 
35 984 000 
83 735 000 
55 687 000 

Devlet 
bütçeleri 1967 

(1 000 Tl.) 

Savunma 
bütçeleri 

1967 
(1000 Tl.) 

1226 099 000 653 306 000 
173 727 000 44 713 000 
46 852 000 ' — — 
23 317 000 
53 199 000 

281 371 000 
140 004 000 
81 474 000 
1 579 000 
15 399 000 
6 383 000 
18 977 000 
14 074 000 

266 000 
2 948 000 
7 690 000 

49 724 000 
19 380 000 
14 725 000 

78 000 
2 798 000 
2 696 000 
3 926 000 
^ 981 000 

Fert 
basma 
G.S.M. 
hâsıla 

" 34 097 
16 898 
16 272 
19 240 
14 348 
15 472 
10 016 
22 087 
17 997 
17 742 
3 885 
2 545 

Sav. 
Har. 

iştiraki 

M. 1er 
mensup

larına 
düşen 

Devlet 
bütçe 
oranı 

GS.M. 
hâsılaya 

oranı 

3 

6 
55 424 000 
361 202 000 
2 288 000 
4 667 000 
5 702 000 
6 265 000 
1 243 000 
4 494 000 
- 070 000 

464 

315 
802 
447 
614 
613 
899 
363 
732 
230 
743 
291 
119 
229 

145 924 
95 745 
36 431 
49 966 
50 592 
59 980 
42 876 
103 697 
78 000 
58 291 
14 977 
7 805 
11 192 

53.28 
25.73 
9.10 
12.64 
14.45 
17.67 
13.84 
18.07 
4.93 
18.17 
42.23 
20.68 
14.07 

13 832 
2 350 
1081 
8 172 
1470 
1702 
2 444 

01. 

9.72 
4.75 
2.77 
3.19 
4.27 
5.81 
3.62 
3.31 
1.28 
4.18 
7.49 
4.68 
3.55 

Fransa" 
Rusya 
Irak 
Pakistan 
İsrail 
Birleşik Arap 
Suriye 
İran 
Bulgaristan 

-

Oumhu. 

9 4 4 320 000 
3 250 640 000 

19 976 000 
118 948 000 
32 688 000 
46 308 000 
9 534 000 
63 560 000 
68 100 000 

1 099 
1 537 
269 
42 
425 
198 
221 
172 
243 

1 

109 750 
112 174 
27 902 
14 404 
142 550 
29 691 
20 716 
20 334 
13 529 

5.86 
11.11 

1.14 
3.93 
1.74 
1.35 
1.30 
7.07 
3.03 

Çizginin, üzerinde kalan NATO devle terimn silâhlı kuvvetler mevcuduna, sivü personel dâhil, (Jandarma askerî ve sivil personeli hariç) tir. 
Çizginin altındaki devletlerin silâhlı kuvvetler mevcuduna, sivil personel ve jandarma dâhil değildir. 
italya Silâhlı Kuvvetlerinde, jandarma miktarı yaklaşık olarak düşülmüştür. (79 000) 
Çizginin üzerindeki bilgiler NATO Senelik Tetkik Salnamelerinden, alündaki bilgiler The Military Balance kitabından alınmıştır. 
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Bölüm Madde 

11.000 

11.140 

12.000 

12.111 
12.112 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 

unma Bakanlığı 

ödeneğin * * £ 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Askerî personel aylıkları 
Sivil personel aylıkları 
819 savıh Kanım gereğince yapılacak öde
meler' 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

(-j-pllf1] i / j a j»p 1112111e1(11161* ü C 1 * 6 İ i 

Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 

- 307 -

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

1 964 619 005 
• • - — * 

890 108 001 

8G8 443 000 
21 665 000 

1 
345 376 001 

81 611 000 
3 338 000 
1 714 000 

1 
5 109 000 

253 604 000 
137 105 000 

11. 432 000 
1 208 000 
163 000 

15 920 000 

1969 3 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

1 960 565 006 

890 581 001 

871 627 000 
18 954 000 

1 
342 555 001 

81 611 000 
3 647 000 
1 775 000 

1 
4 276 000 

251 246 000 
139 903 001 

11 927 000 
1 209 000 

163 000 
12 114 000 

fili için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

1 960 565 003 

890 581 001 

871 627 000 
18 954 000 

1 
342 555 001 

81 259 000 
3 999 000 
1 775 000 

1 
4 276 000 

251 246 000 
139 903 001 

11 927 000 
1 209 000 

163 000 
12 114 000 



22 - Millî Savunma Bakanlığı - 3 0 8 -

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli kesenek karşılıkları 
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 : 681 000) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmeteri tazminatı 
12.590 5686, 144, 4335, 4688, 233,336, 223,6996, 

6245 ve 645 sayılı kanunlar ve 926 sayüı 
Kanunun 49 ve 166 ncı maddelerine göre 
verilen diğer tazminatlar 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

670 000 
90 934 000 

1 207 000 

15 571 000 

758 001 

2000 
1 

77 000 

153 000 
526 000 

523 032 000 

168 939 000 
61 836 000 

292 257 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

623 000 
91 726 000 

22 141 000 

760 001 

2 000 
1 

77 000 

189 000 
492 000 

517 136 000 

"17O^5S^O 
53 664 000 

293 114 000 

623 000 
91 726 000 

22 141 000 

760 001 

2 000 
1 

77 000 

189 
492 

000 
000 

517 136 000 

170 
53 

293 

358 
664 

000 
000 

114 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.610 
12.620 

12.710 
12.720 
12.730 

12.740 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

12.831 
12.832 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Kesim toplamı 

Yabancı dil ikramiyesi 
6320 ve 926 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek ikramiye ve ödüller 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Özel kanunlar gereğince verilen diğer öde
nekler 
Konut ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yoMklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 

Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l ira Lira 

546 000 

3 000 

543 000 
5 569 002 

639 000 

3 000 

636 000 
5 709 002 

639 000 

3 000 

636 000 

5 709 002 

232 000 
5 337 000 

1 
1 

60 147 000 

12 380 000 
10 909 000 

82 000 

1 551 000 

88 000 
113 000 

238 000 
5 471 000 

1 
1 

61 314 000 

12 542 000 
11 301 000 

82 000 

1 665 000 

118 000 
113 000 -

238 000 
5 471 000 

1 
1 

61 314 000 

12 542 000 
11 301 000 

82 000 

1 665 000 

118 000 
113 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.833 
12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.854 

12.856 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 

12.881 

12.910 

13.000 

Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 38 25G 000) 

İT - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt d i ı geçici "görev yolluğu 
Yabancı'uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu 
Yurt dı* kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs. yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 23 058 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Manevra, tatbikat, kurmay gezileri yol
lukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 
10 937 000 

500 000 

385 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

80 000 
11 828 000 

527 000 

4 660 000 
7 383 000 

98 000 
300 000 

o 012 000 
632 000 
135 000 

6 932 000 

4 038 000 
6 824 000 

98 000 
300 000 

2 020 000 
681 000 
135 000 

8 561 000 

401 000 

1 978 000 1 968 000 

" 1 267 890 494 

80 000 
11 828 000 

527 000 

4 038 000 
6 824 000 

98 000 
300 000 

2 020 000 
681 000 
135 000 

8 561 000 

401 000 

1 968 000 

1776 3! 392 001 1 777 240 793 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alından ve gider

leri 
13 HO Yayuı ahudan ve giderleri 
13.1G0 Hizmetli giyim alımları ve gülerleri 
13.190 Diğer alımlar vo giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.310 

- 3 1 1 — 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 1140 735 494 

24 332 000 

8 069 000 

2 256 000 

10 3,04 000 
1 661 000 
1 760 000 

O - 000 

37 972 000 

i) 707 000 
3 553 000 

24 129 000 
344 000 
239 000 

1969 yılı için 
Hükümttço istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Yiyecek, yem ve yakacak alından ve gi
derleri 421 463 200 

13.320 Giyim - kusanı alımları ve giderleri 301 257 293 

27 203 000 

8 581 000 

2 553 000 

11. 881 000 
1 847 000 
t 968 000 
373 000 

43 323 000 

11 267 000 
3 780 000 

27 635 000 
387 000 
254 000 

1 616 441 001 

500 655 000 
378 349 000 

27 203 000 

8 

2 

11 
1 
1 

43 

11 
•> 
• > 27 

1617 

501 
378 

58.1 

553 

881 
847 
968 

323 

267 
780 
635 
3.87 
254 

289 

312 
540 

000 

000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

793 

000 
792 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.330 

13.340 
13.350 

13.360 
13.370 

13.390 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

14.000 

Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları 
ve giderleri 
Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve 

giderleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve in
tikâllerle askerî hazırlıklarm gerektirdiği 
alım ve giderleri 
Diğer hizmet alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıtları işletme ve onarma gi-
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
Bina ve arazi kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

369 087 000 
775 000 

30 697 000 
10 456 000 

7 000 000 
1 

60 576 000 

4 716 000 
12 560 000 
43 300 000 

739 000 

8 000 

731 000 

3 536 000 

17 208 000 
; — T T T Z — ' — • ! , . • - . 3 

Hükümete* 
Madde 'Be 

Lira 

646 097 000 
837 000 

49 526 000 
10 977 000 

30 000 000 
1 

84 756 000 

4 495 000 
13 369 000 
66 892 000 

788 000 

8 000 

780 000 

3 881 000 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

16 965 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

646 097 000 
837 000 

49 526 000 
10 977 000 

30 000 000 
1 

84 756 000 

4 495 000 
13 369 000 
66 892 000 

788 000 

8 000 

780 000 

3 881 000 

16 965 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

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 : 7 091 000) 
KURUM GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 G8G 000 

546 000 

13 176 000 

3 396 000 ' 

346 000 

13 223 000 

3 396 000 

346 000 

13 223 000 

2 532 000 
145 000 

2 365 000 
1 275 000 

153 000 
851 000 

1 662 000 
845 000 

3 348 000 

2 899 000 
128 000 

2 365 000 
740 000 

247 000 
903 000 

1 687 000 
875 000 

3 379 000 

2 899 000 
128 000 

2 365 000 
740 000 

247 000 
903 000 

1 687 000 
875 000 

3 379 000 

8 084 000 8 i: 117 000 8 117 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

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 : 2 008 000) 

YÜKSEK GENEL ÖĞRKTİM GİDER
LERİ 

6 882 000 

612 000 
1 034 000 

317 000 

7 071000 

654 000 
1 087 000 

267 000 

7 071 000 

654 000 
1 087 000 
267 000 

15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

(Yüksek genel öğretim giderleri toplamı : 
5 063 000) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

ANIT VE MÜZELER GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alım ve giderleri 

1 706 000 
2 828 000 . 

385 000 

744 000 

45 000 
558 000 
141 000 

1 790 000 
2 880 000 

393 000 

520 000 

32 000 
444 000 
44 000 

1 790 000 
2 880 000 
393 000 

520 000 

32 000 
444 000 
44 000 
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Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

DIŞ KURULUŞLAR G İ D E R L E R İ 

Kesim toplamı 

15.831 Büro giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 
15.837 Ziyafet giderleri 
15.839 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EYLERİ VE İS YERLERİ GİDER
LERİ * Kesim toplamı 

458 000 

257 000 
1 0 0 0 

125 000 
75 000 

000 

526 000 526 000 

59 857 001 

300 000 
1 0 0 0 

150 000 
75 000 

4 531 C00 

67 60: 601 001 

300 000 
1 000 

150 000 
75 000 

4 531 G00 

B A S I M E V İ G İ D E R L E R İ 
16.111 Büro giderler i 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR G İ D E R L E R İ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

45 000 
1 999 000 

85 000 

200 000 

51 000 
4 381 000 

99 000 

216 000 

51 000 
4 381 000 

99 000 

216 000 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.360 Ordu propaganda giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

60 000 44 000 44 000 

6 360 001 6 918 001 6 918 001 

1 

67 601 001 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

17.000 

16.810 
16.820 

17.110 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

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 : 535 000> 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 
16.721 Bakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Diğer teşkiller ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 691 000) 
TÖREN GİDERLERİ 

16.731 Bakanlık tören giderleri 
16.732 Diğer teşkiller tören giderleri 

(Tören giderleri toplamı : 265 000) 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

6 360 000 

1 127 000 

190 000 
232 000 

160 000 
395 000 

57 000 
93 000 

49 981 000 

Bina onarımı 47 950 000 
Makina ve teçhizat onarımı 2 031 000 

SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Etüt ve proje giderleri 735 000 

480 303 001 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabnl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 918 000 

1 491 000 

240 000 
295 000 

210 000 
481 000 

107 000 
158 000 

54 401 000 

52 043 000 
2 358 000 

470 316 001 

250 000 

6 

1 

918 

491 

240 
295 

210 
481 

107 
158 

54 401 

52 
2 

043 
358 

250 

000 

000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 

000 
000 

467 316 001 

000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 

Kesim toplamı 

17.210 Savunma, yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 

17.220 Gemi yapımı ve büyük onarım gideileri 
17.230 Tersane giderleri 
17.240 Hava meydanları ile yollan ve depoları 

yapım, bakım ve büyük onanın giderleri 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerek

tirdiği her türlü giderler. (Bu ödenekten 
lüzum görülecek miktarlarını hava mey
danları ve akaryakıt tesisleri inşaat işleri
ne sarf olunmak üzere ayın isimde Bavm 
du-lık Baka.il.Si bütçesinin sonunda 'UM 
lacak hususi bWmıe* aktarmaya Maliye 
B a k a n l a yetkilidir ) " 

17 260 Teknik personel ücretleri 
17^270 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI Kesim toplamı 

17.310 Makina teçhizat alımları ve büyük ona
nırdan 

17.320 Taşıt alımları 

- 3 1 7 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

384 745 001 

154 457 000 
60 500 000 
3 750 000 

8 850 000 

149 600 000 
7 588 000 

1 

94 823 000 

90 353 000 
4 470 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm topıamı 

Lira Lira 

376 853 001 

182 836 000 
47 104 000 
11 940 000 

8 400 000 

118 513 000 
8 0G0 000 

1 

93 213 000 

87 337 000 
5 876 000 

373 853 001 

179 836 000 
47 104 000 
11 940 000 

8 400 000 

118 
8 

93 

87 
5 

513 
060 

213 

337 
876 

000 
000 
1 

000 

000 
000 

http://Baka.il.Si
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1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 12 000 12 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

17.000 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ Bölümü toplamı 

1964 619 005 

1267 890 494 

17 208 000 

8 084 000 

59 857 001 

480 303 001 

1960 565 006 
1776 392 001 

16 965 000 
8117 000 

67 601 001 

470 316 001 

1 960 565 006 
1777 240 793 

16 965 000 
8 L17 000 
67 601 001 

467 316 001 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 3 797 973 501 4 299 968 009 4 297 816 801 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.611 
21.620 

21.911 

22.611 
22.612 
22.613 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

IÜZMETLER VH TLBİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
20> sayılı Kanun g e r e i m e harita alını 
ve yapımı işlerinin gerektirdiği ^derleri 
SAĞLİK SEKTÖRÜ 
Etüt ve proje frirleı-leri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETMttl VE TURİZM SUKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım ^deriei i 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel <^ici jrörev yoüukları 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a 

2 

1 

1 

1 

12 500 003 

12 500 000 
1 
1 

3 

82 280 003 

1969 
Hükümetçe ist enen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

o 

1 

1 

1 

22 000 003 

22 000 000 

1 

3 

92 882 003 

yılı için 
Komisyonca 

Madde 
Lira 

2 

1 

1 

1 

22 000 003 

22 000 000 
1 
1 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

3 

* 

92 882 003 

22.620 Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her 
türlü öderler (Bu ödenekten lüzum gö-
rüleck miktarım hava ıneydanları ve 
akaryakıt testleri inşaatı işlerinde sarf 
olunmak üzere avın isinule. Baymaırhk 
Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak hu
susi bölüme aktarmaya Maliye B a k a n d ı 
yetkilidir) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 

21.000 

22.000 

23.000 

KONUT SEKTÖRÜ 
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 Kesim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

r MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

42 000 000 

5 330 000 

5 070 000 . s z 
22 070 000 

380 000 

2 

30 000 000 

15 890 000 

15 690 000 
200 000 

24 992 000 

24 705 000 
287 000 

2 

2 

30 000 000 

15 890 000 

15 690 000 
200 000 

24 992 000 

24 705 000 
287 000 

2 

2 

2 

82 280 003 

82 280 008 

92 8: 882 003 

92 8! 882 008 

92 882 003 

92 882 008 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1969 yılı için 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam, 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

32.200 ENF. nin gerektirdiği kamulaştırma ve 
satmalına bedeli 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELI İDARELERE ÖDE
MELER 

Petrol Ofisi 
34.210 ENF. ce Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 

ödemeler 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye 
aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri 

SOSYAL TRANSFERLER 

32 189 000 

4 220 000 

36 409 000 

31 190 000 

26 166 000 

4 500 000 

30 666 000 

41 078 000 

26 166 000 

4 500 000 

30 666 000 

41 078 000 

3 500 000 6 380 000 6 380 000 

27 690 000 34 698 000 

1 276 000 

34 698 000 

127< 276 000 1 276 000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.610 Şehit aile ve yetimlere yapılacak para 
yardımları (Ödenek kitfayet etmediği tak
dirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar öde
nek vermeye yetkilidir.)' 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SAND1K VE BENZERİ TLŞEKKİL
LER U YARDIMLAR 

35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek
lere yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

Kesim toplamı 

32.000 

34.000 
•35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELER: 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.350 Gecen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

KAMULAŞTIRMA VE SATIKALMA-
LAR ^ Dölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLİM Bölümü toplamı 
SOSYAL TUANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI GENEL TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

876 000 

400 000 

31 624 999 

1 

Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan» 
Lira l ira Lira Lira 

876 000 

400 000 

31 625 000 17 972 001 

17 972 001 
47 972 000 

4 

36 409 000 
31 190 000 

1 276 000 
31 625 000 

100 500 000 

876 000 

U)Ü 000 

17 972 001 

17 972 001 

.",0 666 000 
41 078 000 

4 276 000 
17 972 001 

90 992 001 

17 972 000 
1 

30 (İ66 000 
41 078 000 

1 276 000 
17 972 001 

90 992 001 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İncelenmesi tarafımıza' tevdi olunan İçişleri Bakanlığı 196i) yılı Bütçe tasarısının inceleme sonuçları aşağıda arz olunmuştur 
Bakanlığın görevleri : 
Yurdun genei güvenlik ve asayişinin sağlanması, mülki teşkilât ve taksimat, mahallî idareler üzerindeki idari vesayet, şahsi hal sicille

rini tanzim ve nüfus hareketlerini izlemek, vatandaşlık işlemlerini pasaport işleri ve yabancıların Türkiye'deki ikameti, Karayolları trafi
ğinin düzenlenmesi, hudut, sahil ve karasularımızın muhafazası, yurdun, sivil savunması gibi geleneksel görevlerin yanı sıra içişleri 
Bakanlığına 5 yıllık Kalkınma Plânı ile de aşağıdaki yeni görevler tahmil edilmiştir. 

Kalkınma Plânı yıllık program uygulamalarını izlemek, uygulamanın nıüesseriyetini artırıcı, engelleri giderici tedbirleri almak 
Merkez ve taşra teşkilât, ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda organizasyon ve metot çalışmalarını geliştirmek, 
Bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak, 
Bakanlığın yeniden düzenlenmesi çaymalarını yapmak, mevzuatı hazırlamak, 

Mahallî idarelerin yüklendikleri hizmetleri çağımızın ihtiyaçlara, kars.hyacak şekilde tanımlamak, mahallî idare görevlerini ve ic bünyele
rini yeniden düzenliyecek kanun tasarılarını hasırlamak, ' ' 

Mahallî idareleri gerekli kaynaklarla teçhiz etmek, güçsüz mahallî idarelere Devletin teknik ve malî yardımını gerçekleştirecek tedbirleri 
almak, 

1968 yılından beri uygulanmasına geçilen toplum ka l ınmas ı alanımla : 
Küçük toplum birimlerinde teşebbüs gücünü geliştirme programlanılın hazırlanma ve uygulanmasında millî seviyede haberleşme ye koor

dinasyonu sağlamak, 
Şehirsel toplum kalkınması çalışmalarım, tesbit edilmiş stratejiye göre yürütmek, 
Toplum kalkınması tatbikatında millî ve mahallî plân ve programlar arasmda uygunluğu sağlamak, 
Çeşitli toplum kalkınması programlarında halk katkısını, üretimi artırıcı tedbirler almak, 
Halk katılışını artırmak için Köy İşleri Bakanlığında kurulmuş olan fonun kullanılışını izlemek ve her yıl değerlendirmesini yapmak 
Gönüllü kuruluşları teşvik yoliyle programların muessiriyet.ini artırmak, 

Millî toplum kalkınması enstitüsünü kurmak ve bu suretle vali, kaymakam ve bakanlıkların üst kademe personeli için toplum kalkınma
sına yöneltme eğilimini gerçekleştirmek, 

Toplum kalkınması ve mahallî idareler enstitüsü kuruluncaya kadar kamu görevlilerinin, mahallî idare elemanlarının ve halk önder

lerinin kademeli programlar halinde eğitilmelerinde önderlik etmek, 
Personelin hizmet 'içi eğitimini sağlamak için gerekli tedbirler almak, bu türlü yetiştirme faaliyetlerini düzenliyecek yürütecek ye değerlen

direcek teşkilâtları kurmak, 
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Devlet teşkilâtımız içinde önemli bir yeri ve Özelliği olan ve yukarıda görevlerine kısaca temas ettiğimiz i d l e r i Bakanlığı l,u hizmetlerini 
merkez ve taşra teşkilatı vasdasiyle yürütmektedir : 

Merkez teşkilâtına ait birimlerin* 1968 ydmdaki faaliyetlerine birimle.- itibariyle aşağıda kısaea temas olunmuştur. 

1. Tetkik Kurulu Başkanlığı: 

1968 yılı içinde 52 kanun, 25 tüzük ve fi yönetmelik tasarısı mütalâaya bağlanmış, 314 mülki taksimat değişiklikleri hakkında mütalâa 
bildirilmiş, 81 ihtilaflı hudut dosvası üzerinde mahallerinde heyetler halinde inceleme yapılmış, idare sahasında faydalanılacak modern 
bilgilerin' idarecilere ulaştırılmasını' sağlamak ve metropoliten önaraştırması çalışmalarında faydalı olmak amaciyle 16 aded kitap, brosör ve 
makalenin tercümeleri yapılmış, 48 aded maiyet memuru tezi incelenmiş, 4 dergi yayınlanmıştır. 

Kurul, vıl içinde ihtiyaç duyulan konularda ilmi araştırmalara da tevessül etmiştir. Ezcümle, İstanbul ve İzmir metropoliten şehirön 
araştırması "kayda değer ' görülmüştür. Bu şehirler belediyeleri arasında ortak hizmetlerin bir elden yürütülmesi imkânlarının araştırılması
na,4 yapılan anketlerin değerlendirilmesi suretiyle devam olunmaktadır. 

2. Teftiş Kurulu Başkanlığı: 

1968 yılında 22 il, J96 ilçe ve 229 bucak ve kasabanın genel teftişi tamamlanmıştır. Teftişleri tamamlanan birimler için toplam olarak 
2259 aded teftiş raporu ve 726 aded teftiş lâyihası düzenlenmiştir. 

Keza 1968 malî yılı içinde Hakanlık makamından kurula" 21 (i aded inceleme ve soruşturma, evrakı intikal etmiş, bunlardan 139 dosya 
intacolunarak kanuni mercilerine tevdi edilmiş, geri kalan 77 dosyanın da yılı içinde soımclandırılmasma çalışılmaktadır. 

Ayrıca teftiş sırasında 19 suç konusuna müfettişler tarafından el konulmuş olup bunlardan M dosya fezlekeyi bağlanarak karar mercile 
rine tevdi olunmuştur. 

Bu arada 24 il, 208 ilçe ve 165 kasabanın genel teftişinin 3969 yılı programına almdığı, müfettişlerin yurt dışı inceleme ve araştırmala
rının bir program dâhilinde yürütülmesi amaciyle 5 'yıllık bir «yurt dışı inceleme ve araştırma Projesi» hav land ığ ı ve bu projenin uygulan
ması cümlesinden olarak 1969 yılı bütçesinin ilgili maddesine 140 000 lira fazlasiyle 290 000 liralık ödenek konmuş bulunduğu görülmüştür. 

3. İller İdaresi Genel Müdürlüğü: 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün vazifelerinin başında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun auaprensiplerine ye hizmetin gereklerine uygun 
olarak uygulanmasını sağlamak gelmektedir. Bu maksatla, ve diğer kanunların 5442 sayılı Kanunun anapreıısipleri dâhilinde uygulanmasını 
sağlamak amaciyle geçen senelerde olduğu gibi 1968 yılında da açıklamalar yapılmaya devanı edilmiştir. 

İl İdaresi Kanununun zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına uydurulması içi yapılan revizyon çahşmalarmm Bakanlıkta yapılan araştırma cal.s-
malarmm sonucunda elde edilecek esaslar dâhilinde son şeklini alacağı anlaşılmıştır. , * 

Bakanlığa muhtelif tarihlerde yapılan 91 il, 287 ilçe ve 710 bucak olma talepleri araştırma çalışmaları sonunda değerlendirilmek üzere 
tasnife tâbi tutulmuştur. 

131 aded müstakil köy olma talebi incelenmiş, 93 adedi kanuni şartlan haiz olduğundan müstakil köy haline getirilmiş, 38 adedi ge
rekli şartları haiz olmadığından reddolunmuştur. Ayrıca- 3 köyün tüzel kişiliği kaldırılmış, 37 köye ait fek - ilhak işlemi incelenmiş, 15 iller 
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arası, 47 ilçelerarası,, 15 bucaklararası olmak üzere eem'an 77 sınır ihtilâfı halledilerek kararnameler çıkarılmıştır. 44 ile ait 88 ihtilaflı dosya 
teşkil edilen 3 merkez heyeti marifetiyle mahallinde incelettirilmiştir. 

Geme! Müdürlük nezdinde Üniversite, Millî Savunma, Millî Eğitita, Türk Dil Kurumu temsilcilerinden kurulu ihtisas Komisyonunca 1/100 000 öl
çekli harita üzerinde Türkçe olmıyan mühim mevki ve tabiî arazi adlarının türkçeleri ile değiştirilmesi işlemine devam edildiği görül
müştür. 

Mevcudu kalmıyan mülki idare bölümleri kitabı en son durumuna göre bâzı yeniliklerle yeniden basılmış ve tevzi yapılmıştır. Halen kul
lanılan mülki idare taksimatı haritalarının mevcudu kalmadığı için harita tekniğine uygun olarak yenilerinin basılmakta olduğu, keza 
köylerimizin bağlı bulunduğu il, ilçe ve bucakların eski ve yeni adlarını gösteren köylerimiz kitabının baskı işinin de tamamlandığı gö
rülmüştür. 

İllerin tarihî, coğrafi, idari, iktisadi, malî, kültürel ve turistik durumlarını belirten ve Osmanlı Devletinde çıkarılmakta olan salnamelerin ye
rini alacak olan il yıllıklarının çıkartılması için gerekli tedbirler alınmış, şimdiye kadar 29 il yıllığı yayınlanmış olup diğerlerinin de ya
yınlanmak üzere'olduğu anlaşılmıştır. 

5917 sayılı Kanunun yurt ölçüsünde aynı şekilde ve kanunun ruhuna uygun olarak uygulanmas için illerle gerekli muhaberelerde bulunula
rak açıklamalar yapılmasına devam edilmiştir. 

Eksikliği ciddiyetle hissedilen Devlet Protokolü için gerekli mevzuatın çıkarılması hususunda Başbakanlık nezdinde teşebbüse geçilmiş 
Dışişleri Bakanlığında bu maksatla çalışma yapılması sağlanmış ve bir öntasarı hazırlanmıştır. 

Şimdiye kadar bir Devlet protokolünün çıkarılmaması sebebiyle konu dağılmış ve kompleks bir durum almıştır. Bir taraftan bu, diğer 
taraftan konunun çok önemli oluşu yüzünden çalışmaların süratli bir seyir takibedememekte olduğunu da belirtmek gerekir. 

Ayrıca Devlet hizmetinde görev almış zevatın vefatında yapılacak törenlerin esaslarını hazırlamak üzere bir komisyon kurulmuş ve konunun 
esasları tesbit edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununa uygun olarak illerde il koruluklarının kurulması hususunda Orman Genel Müdürlüğü ile ide işbirliği yapılarak 
illerde temasa geçilmiiş ve Orman Genel Müdürlüğü lile yapılan protokal esaslarına göre Jile koruluklarının tesisi çalışmalarına hız verilmiştir. 
Çalışmaların yakından izlenmekte olduğu ve tesis edilen il koruluklarının adedinin gün 'geçtikçe artmakta bulunduğu anlaşılmıştır. 

1968 yılının muhtelif tanelerinde yurdumuzun çeşitli bölgelerimde vukua gelen su basması, deprem ve yangın gibi tabi âfetler d e y i s i y l e 
ilgili bakanlıklar ve Kızılay Genel Başkanlığı ile temasa geçilerek gereken tedbirlerin alınması, mal ve can .kaybına uğnyan vatandaşlara yar
dımlar yapılması tak ibolu ım^tur . 

2 . 12 . 1331 t a r i h i Cem'i İanat Mzamnamesi bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediği gibi o devrin müessese ve makamlarına ait maddelerin tat
bikinde de güçlük çekilmektedir. Günün şartlarına ve (ihtiyaçlarına uygun yeni mevzuatın hazırlanması licin teşekkül ettirilen komisyonun 
öntasarıyı hazırladığı görülmüştür. 

4. Mahallî idareler Genel Müdürlüğü : 
1. Demokratik bir siyasi rejime sahip ülkelerde rejimin temel müesseselerinden olan mahallî idarelerin taşıdıkları büyük önemle mütenasii-

bolarak 1961 tarihli Anayasamız ile Hükümet Programının ve yasama organında ileri sürülen 'görüşlerin ışığında mahallî idarelerimizi yeni bir 
düzene kavuşturma hususundaki çalışmalar tamamlanmış ve bunun sonucu olarak 
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a) 1580 sayılı Belediye Kanunu yerine kaim olmak üzere hazırlanan yeni Belediye kanunu tasarısının Bakanlar Kuruluna sevk edildiği, 
b) 1913 tarihli İdarei Uanumiyel Vilâyat Kanununun halen mcr'i olan İdarei Hususiye! Vilâya.t kısmı yerine kaim olacak 11 özel idaresi ka

nunu tasarısı ürerinde tekmil Bakanlıkların görüşlerinin alındığı ve gerekli değerlendirilmekrin yapıldığı, 
e) 1924 tarihli Köv Kanunu yerine ikame edllmek üzere düzenlenen yeni Köy kanunu tasarısının fkeza kesin şeklini aldığı görülmüştür. 
2. İl özel idarelerimle belediyeler personelinin maaş ve ücretlerine de devlet memurlarında olduğu gibi % 10 - 15 nimetinde ek b k ödeme ya

pılması .imkânını sağlıyan, kısaca bunların da Avans Kanunu diye anılan 819 sayılı Kanundan faydalandırılmaları hakkındaki caymalar 1968 
malî yılı içinde bir Hükümet tasarısı halinde Parlâmentoya intikal etmiş ve 1 . 3 . 1968 t a r i h i n d i itibaren hüküm ifade etmek üzere kanunlaş
mıştır. 

3. 5237 sayılı Belediyeler Gelirleri Kanununun 19 nen maddesinin Liman islgal Resmine ilişkin (B) bendi ile, 21 nci maddesinin Levha Resmine 
ilişkin 3 ncü fıkrası, Anayasa Mahkemesincc iptal edilmiş olmakla kalkan hükümlerin yerine kaim olacak yeni bir tasarının hazırlanmış bulun
duğu ve yakın bir tarihte Parlâmentoya intikal ettirileceği anlaşılmıştır. 

4. Belediye ve il özel idarelerinin'iktisadi nitelik taşıyan veya bu niteliği hâkim olan müessese, işletme ve teşebbüslerinin kuruluş, çalışma ve 
yürütülmeleri veya alım, satım yaptırma, naklettirme gibi ihaleleri esaslarını bu idarelerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına güre yeni bir düzene 
kavuşturmak amad ile: 

A)' .'Mahallî f a re l e r müesseseleri, işletmeleri ve teşebbüsleri hakkında kanun tasarısı» ile 
B) «Mahalli idareler ibaleleri kanunu tasarısı» adlı trirer tasarının önbabla la r ın ın yapılmış olduğu ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür. 
•5. 1580 sayılı ve 1930 tarihli Belediye Kanunu gereğince yapılması gerekip de çeşitli s t ep le r l e şimdiye kadar vücuda getirilemiyen Beledi-

ye Zabıtası Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliğinin hazırlanıp 1 . 3 . 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuş bulunduğu görülmüştür. 
Keza aynı kanun gereğince hazır!anması gervlken •hcle'diye 'zabıtası «meslek, evsaf, talim ve terbiye, terfi ve terakki nasp ve azilleri..:» yönet-

meliği taslağının tamamlandığı ve görüşleri alınmak üzere il merkezi belediyeleri ile zaJbıta kuruluşlarına gönderildiği, 1 . 3 . 1969 tarihine kadar 
kesin şeklini alarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olacağı anlaşılmıştır. 

Mahallî idarelerimize, belirli amaçlarla, yardımlar yapılmasına foıkân veren uygulamaya 1968 yılında da devam edildiği görülmüş ve yapılan 
yardım miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

A)' İ963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu kara taşıtları vergisi Kanunu gereğince tesis edilmiş «müşterek trafik fonu» ndan belediye ve il özel 
idarelerine yapılan yardımlar : 

Yardım yapılan mahallî idare Aded Yardım toplamı (Tl.) 

Belediye 112 14 818 047,70 
İl özel idaresi 2 248 000,00 

15 066 047,70 

B) Bakanlık bütçesinide 2 seneden beri yer alan «'belediyelere yardım» maddesindeki ödenekten yapılan yardımL 
399 aded belediyeye toplam olarak 9 910 000 Tl. 
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Belediyecilik bilincini yaymak ve geliştirmek amaciyle ve Türk Belediyecilik Derneğinin işbirliği ile önceki yularda tabyan be lc iye baş
kanları bölge toplantılarına 1968 malî yüı içinde de devam edildiği ve 17 -19 Mart 1968'tarihlerinde İstanbul'da yapılan toplantıya 206, 5 - 7 
Eylül 1968 tarihlerinde Erzincan'da yapılan toplantıya .158, 12 - 14 Ekim 1968 tarihlerimde Nevşehir'de yapılan toplantıya 168, 

Belediye başkanının katıldığı, bu suretle belediye konularının k a r ş ı c ı görüşlme konusu yapılması 'imkânının varatılmıs bulunduğu görülmüştür. 
Keza sözü geçen derneğin işbirliği ile ve özellikle küçük belediyelerin başkan veya muhasip, kâtip gibi elemanlanm mevzuat bilgisi ile teçhiz 

etmek hedefini güden kısa süreli kurs ve seminerlere devam edildiği ve bu amaçla Ankara'da Mart, Ekim ve Kasım aylarında yapılan toplantılara 
toplam olarak 145 elemanın katıldığı anlaşılmıştır. 

1969 yılı içinde yapılacak mevzuat çalışmaları arasında : 
1. Mahallî idarelerimizin temel mevzuatı olarak yeni hazırlanan Belediye kanunu, İl özel idaresi kanunu ve Köy kanunu tasardan ile daha 

önceden hazırlanmış bulunan «Toplum kalkınması ve mahallî idareler enstitüsü kanun tasamı» nın yasama organına intikaline gayret edileceği, 
2. 1968 malî yılı içinde önhazırlık ve çalışmaları yapılmış bulunan «Mahallî idareler müessese, işletme ve teşebbüsleri hakkında kanun» ile 

«Mahallî idareler ihaleleri kanunu» tasarılarının .geliştirilerek son şekillerinin verileceği, 
3. Belediye Usulü Muhasebe Nizamnamesi ile halen Belediye vo il özel idarelerinde kullanılmakta olan basılı evrakların ve bu konuda yürür-

lükte olan talimat ve yönetmeliklerin sistemli ve birbiriyle ahenkli bir şekilde yenilemesinin sağlanacağı, 
4. Belediyelerimizin itfaiye teşkilât ve personelinin kuruluş, görev v e yetkileri, talim ve terbiyeleri, terfileri ile kıyafet ve tedhizatım düzen-

liyecek «Belediye itfaiyesi hizmet yönetmeliği» nin hazırlanarak yürürlüğe konulacağı anlaşılmıştır. 
Oeçmis yıllarda Türk Belediyecilik Derneğinin de işbirliği ile başlıyan ve geliştirilen belediye başkanlarının ve diğer personelin eğitimi semi-

nerlerinc/ ilgili yardımcı kuruluşlarla birlikte devam edileceği sonucuna varılmıştır.' 
'5. 1050 sayılı Muhasdbei Umumiye ve 2514 sayılı Divanı Muhasebat hanunları, belediye ve il özel idarelerimizin hesaplarının incelenip ka

rara bağlanmasını Divanı Muhasebata .görev olarak vermişse de asıl görevi genel bütçeden yapılan sarfiyatı T. B. M. Meclisi adına murakabe 
etmek olan Divanı Muhasebat, çeşitli sebeplerle mahallî idarelerin malî denetimini yapamamış ve üstelik 1960 yılında teldvin edilen 23 sayılı Ka
nun muvacehesinde bu idarelere" bağlı iktisadi nitelikteki kuruluşların hesaplarını "incelemenin görevi dışında olduğu görüsüne varmıştır. 

8:J2 sayılı Sayıştay Kanunu, mahallî idarelerin malî işlemlerinhı denetimi konusunda görev üstlenmemiş, ancak gerici 8 nci maddesi ile «Anaya
sanın 116 neı •maddesi gereğince İl özel idareleri ile belediyelerin malî islemlerinin denetlenmesine dair Kanun yürürlüğe .girinceye kadar» kavdı 
ile 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile eklerinin il özel idareleri ve' belediyelere ait hükümlerinin yürürlükte kalacağını kabul etmekle "bu 
alanda özel bir kanun çıkarılimaSı zaruretine değinmiştir. 

Bu zarurete cevap vermek üzere «Mahallî idareler malî denetim kurulu» kuruluşunu öngören bir kanun tasarısının da mevzuat cabsmaları 
arasında ortaya konacağı anlaşılmıştır. 

5. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü : 

Normal olarak yürütülen kişi halleriyle vatandaşlık işiemlIernden başka şşmdiye kadar hic yaz, .nak'nası girmemiş 178 nüfus dairesine yeni bi
rer yazı malkinasınm alındığı, 35 ilçe nüfus dairesine odacı kadrosu sağlandığı, 36 il ve 209 ilçede 500 000 lira sarf olunarak eski nüfuS kütükleri-. 
nin yenilendiği, Millet Meclisinde bulunan Nüfus ve Genel nüfus yazılı kanunlarının komisyonlardan g-eçirilereik Genel Kurul gündemine gieti-
rilmiş bulunduğu görülmüştür. 
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1969 yılı faaliyeti olarak da nüfus yazımı ve nüfus kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktığı takdirde genel nüfus yazımı hazırlık
larına başlanacağı, bu kanunların gerektirdiği yönetmelikler üzerinde çataı lacap, yeniden 178 ilçeye yazı makinası, 15 nüfus dairesine odacı 
verileceği normal nüfus ve vatandaşlık işlerinin yürütülmesine devam edün-ken yürürlük süresi az kalmış olan 554 sayılı tescil edilmemiş birleş
melerle bunlardan doğan çocukların taranması çalışmalarının hazırlandırılacağı anlaşılmıştır. 

6. özlük İşleri Genel Müdürlüğü : 

A) Miünfhaller ve personel ikmali. 
1967 Şubat ayında 144, 1968 Şubat ayında 124 folan münhal ilçe sayısı altı kaymakamın istifa, dört kaymakamın Bakanlık dışı kuruluşlara geç-

me, yirmi kaymakamın Bakanlığın diğer görevlerine tâyin edilmesine rağmen 96 ya düşmüştür. 
Halen devam etmekte olan 47 nci dönem kaymakambk kursunda 28 kaymakam adayı'bulunmaktadır. Şubat sonlarında nihayete erecek bu 

kurstan mezun olanlarla birlikte, askerlik hizmetini tamamlıyacak 12 kaymakamın da görev alması ile Mart ayında münhal ilce adedi 60 m 
altına inebilecektir. 

1969 yılında 90 maiyet memuru stajlarım bitirerek açılacak kaymakambk kurslarına iştirak edecektir. 
Halen 225 maiyet memuru stajlarım yapmaktadır. Yapılan tetkike göre Siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültelerinde 51 burslu öğrenci okutul-

makta, zaman zaman mülakat sınavı yapılmak suretiyle maiyet memuru alınarak zengin bir kaynağın hazır bulundurulmasına itina olunmaktadır. 
Tanzim edilen personel politikası yakın gelecekte, münhal ilçe kalmıyacağının işaretini taşımaktadır. Bu memnuniyeti mucip bir durum oku 

rak mütalâa edildbilir. 

B) Eğitim çalışmaları 

Eğitimin, bilhassa hizmet içi eğitimin görevlerin vukufla yapılması neticesinde yurt kalkınmasındaki yeri Bakanlıkça en iyi şekilde değerlen-
dirilmektedir. 

Hizmet içi eğitim çalışmalarının dalha geniş bir şekilde ele alınmakta olduğu memnuniyetle müşahade edilmiştir. 
Son üç, yıldan beri belirli bar kısmı T. O. D. Â. İ. E. de geçmekte olan kaymakamlık kurslarının gerek bu devresinde gerekse Bakanlıkta geçen 

devresinde ele alman konuların bu yıl modern âmme idaresi icaplarına uygun ve cazip konular Ihalinde tesbit ve programlanması üzerinde bir
kaç yönlü çalışmalar yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı mamurları meslek kursları ile de tahrirat kâtip ve refiklerine, nüfus memur ve kâtiplerine, merkez büro şeflerine dönük hiz
met M eğitim progTamları hazırlanıp uygulanması yoluna girilmiştir. 

Bunun alt kademe yöneticiler ve memurlar arasımda her yönden olumlu sonuçları görülmektedir. 
Hizmet içi eğitim alanında çalışmaları görülen diğer kurum, kuruluş ve derneklerec yurt içiride, âmme idaresi ile ilgili olarak uygulanan 

eğitim programlarına Bakanlık elemanlarının katılmaları sağlanmıştır. 
Eğitim için yurt dışına eleman gönderilmesinde de Bakanlıkça kendi bütçe imkânlarımdan ziyade yabancı memleketler ve uluslararası kuruluş

larca sağlanan burslardan yararlanılması yoluna ağalık verilmiştir. İkinci Beş Yıllık Plânın tanıtılması amaciyle D. P. T. tarafından 15 böl
gede düzenlenen toplantılara il kademesi yöneticileri, İstanbul'da yapılan toplantıya bütün valiler iştirak etmişlerdir. 
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C) M^zua t ç a l ı ş m a l ı : 

Artan Devlet hizmetleri ile alhenkli olarak genişliyen Bakanlık hizmetlerinin kusursuz ve eksiksiz ifası için hazırlanan ve mevcut kadroları 
personel istihdamına imkân venecek bir duruma .getirecek ve kadro sıkıntısını önliyecek olan Kadro kanun tasarısının Maliye Bakanlığında bulun
duğu görülmüştür. 

İdare âmirlerinin maddi durumlarını ıslah için Gümüşhane Milletvekili Sayın Salbalhattin Savacı ve arkadaşlarının hazırlattığı «Mülki idare 
amirliği tazminatı» kanun teklifinin Millet Meclisi tarafından kabul edilmesi şükranla karşılanacak bir husustur. 

D) Formalitelerin basitleştirilmesi : 
Hizmetlerde verimlilik ve'sürati artırmak maksadiyle iş basitleştirmesini sağlayıcı kırtasi işlemleri ortadan kaldırıcı, imkân olan konulana 

yetki devrini temin edici çalışmaların devam ettiği m ü ş a a d e edilmiştir. 
Kademeler arasında gerksiz muhaberatın sebebolduğu zaman v e e m e k kaybmı lüzumsuz masrafları önliyecek karar ve imza yetkisi devri ko

nusundaki çalışmalara ciddiyetle devam edilmektedir. Şube Müdürlerine kadar inen bu durum memnuniyet verici bir tatbikat olarak nitelendi
rilebilir. 

Evrak ıhavale sistemi, sağlık izinleri ve tedavi masraflarının ödenmesi konusunda iş basiti eştiril m esine devam edildiği görülmüştür. 

E) i d l e r i hizmet ve teşkilâtını yeniden düzenleme çalışmaları : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, plân hedeflerine vasıl olmanın, Devlet idaresinin kendisinden beklenilenleri yakacak bir dumma getiril

mesinin zarureti, 1967 yıllık programı ve icra plânında plân hedeflerine tam ulaşamamasında yenMon düzenleme çalışmalarının yetersiz kaldı
ğı, İkinci Beş Yıllıik Kalkınma Plânının 52 nci paragrafında bakanlıkların merkez* kuruluşlarının fonksiyonel esasa göre teşkilâtlanması ve vazife 
ve salâhiyetlerin kademeler arasında en uygun şekilde ayarlanması, 53 ncü paragrafta, mahallî idarelerin geliştirilmesine diskin tedbirler belir
tilmiştir. ^ * 

Bu genel sieibepler yanında 36 yıl önce tösbit edilen teşkilât ve kadrolar ile değişen, gelişen ve artan hizmetleri idame imkânının kalmaması, 
Bakanlığın bütünlüğü ve hizmet dağılışları arasındaki muvazenenin bozulmaması ve vazife karışımları İçişleri Bakanlığının süratle bir düzenle
meye gitmesini o r u n l u kılmıştır. 

Ku hizmeti masa başında hazırlamak yerine yapılacak bir araştırmaya dayanılarak hizmet ve teşkilâtın içinde bulunduğu bünye ralhatsı.zlık-
larmı teşhis ve tedaviye hedef olan yeniden düzenleme isabetle tercih olunmuştur. 

Araştırma, Bakanlığın gayesini, vazifelerini, sorumlu teşkilâtını ve personelini vazife ve salâhiyetlerin dağılış tarzını, teşkilâtın yapısını ve 
işleyişini, koordinasyonu, görev k a l ı m l a r ı n ı tesbit ve tetkik etmeyi, tesbit ddilen vakıaları modern âmme idaresi ve teşkilât prensiplerine göre 
karşılaştırarak hizmetlerin en müspet, tarzda ifasına imkân verecek İl genel idaresi görev ve yetki kanun tasarısını ve Teşkilât kanunu tasarısı 
ile Bakanlığın diğer hizmet alanlarım düzenliyeeelk tasarıları, hizmetin yararına ve gereklerine en uygun mahallî idarelere ilişkin tasarıların 
hazırlanmasını hedef ittihaz etmiştir. 
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Araştırıma, 8 hizmet alanını içine almaktadır. 
I - İl genel idaresi, 

I I - Zafoıta hizmetleri, 
I I I - Nüfus hizmetleri, 
IV -Sivi l savunma hizmetleri, 
V - Mahallî idareler (il özel, -belediye ve köy idareleri) 

VI - Bakanhk makam ve danışma hizmetleri, 
VII - Personel hizmeltleri, 

VIII - Levazım, kâğıt işleri gibi idari hizmetler. 
1. İç iş im hizmet Ve teşkilâtım yeniden düzenlemek maksadiyle son bir yılda yapılan çalışmalar şunlardır : 
1. Geçen yıl başlanan hazırlık çalışmalarında, içişleri hizmet ve teşkilâtım yeniden düzenliye bilmek için üzerinde durulması gereken 3 000 ka

dar görev ve konu tesbit edilmiştir. Bu göreiv ve konular İçişleri Bakanlığının iştigal sahasına giren fonksiyonel hizmet gruplarına @öre tasnif 
edilmiş ve 2i60 anagrupta toplanmıştır. 

2. Bu 3 000 -görevden teker teker her birisinin nasıl, nerede kimin tarafından, ne dereceyekadar ve ne miktarda uygulandığını incelemek, 
uygulanmada sürülen aksaklıkları ve bunların nedenlerini bulmak, aksaklıkları giderecek çiöziüm yolunu ve bunun uygulama şeklini araştırmak mak
s i y l e 215 araştırıcı bir yıl kadar taşrada çalışmışlardır. 

8. Taşrada 7 ekip halinde şu konular üzerinde çalışılmıştır: 
a) İl genel idaresi hizmetleri, 
b) Zabıta hizmetleri, 
c) Nüfus hizmetleri, 
ç) Sivil savunma hizmetleri, 
d) Özel idare hizmetleri, 
e) Belediye hizmetleri, 
f) İKöy ve toplum kalkınması hizmetleri. 
içişleri Bakanlığının fonksiyonel hizmet gruplarını teşkil eden bu 7 konu ayrı ekipler tarafından ele alınmış ve gayeye uygun bir şekilde ince

lenip araştırılmıştır. 
4. Taşrada toplam -olarak, içişleri hizmet ve teşkilâtı ile ilişkili 2 990 görev ve ilişki üzerinde inceleme ve araştırma yapılmıştır. Bu görevler 

260 anagrup içinde toplanmış ve tasnif edilmiştir. 
Bu .görevlerde her ekibe ortalama 427 aded düşmüş, her araştırıcı da -ortalama ,149 görev ve ilişki üzerinde -çalışmıştır. 

5. Araştırıcılar tarafından ele alman 2 990 konu, bir yıla yakın süre içinde yurt sathında, çeşitli bölgelerde ve .çeşitli özelliklere sahip ayrı 
ayrı 25 ilde, 47 ilçede, 25 bucakta ve 38 köyde bilfiil çalışmak suretiyle incelenip araştırılmıştır 

Aynı mahalde araştırıcılar tarafından mükerrer .gidişler de söz konusu .olduğu için, ekip -ortalamasına 8 il, 9 ilce, 4 bucak ve 5 köy düşmektedir. 
Böylece, taşra araştırmaları süresince her ekip ortalama 26 ayrı mahalde inceleme ve*araştırma yapmıştır. 
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6. Ar t t ı r ı c ı la r tarafından gidilen toplam 1135 ayrı mahalde 1 023 birimde inceleme ve araştırma yapılmıştır. (Köy, bucak, nüfus müdürlüğü, 
jandarma komutanlığı, millî eğitim müdürlüğü, gibi kuruluşlar birer birim kabul edilmek suretivle.) bu 1 023 birimin. 398 i İçişleri Bakanlığı ku
ruluşları, 625 i de içişleri hizmet ve teşkilâtiyle ve mahallî idare "Hizmetleriyle ilişkili diğer (kurululardır. 

7. İnceleme yapılan toplam 1 023 birimde araştırmacılar 1 589 şahısla mülakat yapmışlar, hizmet ve ilişkiler ber inde , bulgünkü uygulamanın 
aksıyan yönlerine tatbikatçılardan dinlemişler ve mülakat neticelerine sistematik bir tarzda mülakat tesbit kâğıtlarına geçirmişlerdir. Bu müla
katların 843 ü İçişleri personeli ile, 746 sı da ilişkili diğer kuruluşlar mensupları ile yapılmıştır. 

8. Bugüne kadar araştırmacılar tarafından 775 sioruyu ihtiva eden 47 anket uygulanmış ve bunlar toplam 5 608 kişiye gönderilmiştir. 

9. Bugüne kadar taşrada ve merkezde yapılan araştırmalar sonunda incelenen g rev le rden araştırıcılar tarafından değerlendirilmesi tamam
lanmış 400 kadar förev için ,2 000 sayfa tutarında 60 iönrapor tanzim edilmiştir. Bu R a p o r l a r d a 400 kadar görevin uygulanmasında tesbit edi
len 600 kadar problem, nedenleri, .olumsuz sonuçları -eözüm yolları ve tffeüm yollarının uygulama şekli ile tesbit edilmiştir. Halen araştırıcı önra-
porlarma bağlanan ıgörev oram, incelenmekte olan görevlerin % 15 idir. Nisbet aynı şekilde devam ederse taşrada çalışan 7 ekip tem önraporla-
rm tamamı 15 000 sayfa tutacak ve takriben 5 000 kadar problem tahiil? tabi tutulmuş olacaktır. 

Taşrada bir yıla yakın bir zaman çalışmış ve yukarda faaliyetleri ve uyguladıkları araştırma usulleri belirtilmiş bulunan 7 ekip halen mer
kezde çallamaktadır. Merkezde iki türlü .çalışma yürütülmektedir. Evvelâ her ekip taşrada incelediği hfemet kolları ile ilgili bulunan, İçişleri 
Bakanlığı dışındaki Bakanlık 've müstakil genel müdürlüklerde konularını tekâmül ettirmektedir. Bu türlü 32 kuruluş tesbit edilmiş ve araştırıcı
lar bu kuruluşlarda inceleme ve mülakatlara devam etmektedirler. 

Merkez araştırmasının ikinci safhası İçişleri Bakanlığındaki çalışmalardır. Taşra ekiplerinden nüfus ve sivil savunma ekipleri hem İçişleri Bakan
lığındaki, hem de dış kuruluşlardaki merkez çalışmalarım bitirmişlerdir. Diğer'ekipler halen devam ettikleri dış (kuruluşlardaki inceleme ve araş
tırmalarını-tamamladıktan aanra, İçişleri (Bakanlığının kendi araştırma konuları ile ilgili birimlerine gireceklerdir. 

Taşrada araştırma yaptıktan sonra merkez çalışmalarını yürüten bu 7 ekip dışında, yalnız merkezde «alışan 3 araştırma ekibi daha mevcuttur. 
Bunlar; 

1. Bakanlık Makamı ve danışma birimleri (Müsteşarlık, özel Kalem, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Merkez Valiliği, Müdürler Encümeni, 
Koordinasyon Kurulu, T. B, M. M. ile İlişkiler Bürosu, Basın Bürosu, Teşkilât ve Metod Barosu, Yaverlik.) araştırına ekibi. 

2. Personel (Emniyet personeli dâhil, jandarma personeli hariç) araştırma ekibi, 
3. Levazım, evrak işleri ve sair yardımcı birimler araştırma ekibi. 
Halen personel, tetkik, ve koordinasyon kurulları, Bakanlık ya,xlımcı birimleri, nüfus ve sivil savunma araştırmalarının tamamen bittiği görül

müştür. İlk üe araştırmanın araştırıcı raporları da daktilo edilme safhasındadır. Nüfus araştırmasında kısmen değerlendirme, kısmen de raptor 
yaizimı devam i tmektedir . Sivil savunma araştırıcıları topladıkları bilgi ve vakıaları değerlendirmeye ve rapor yazımına henüz başlamış bulun
maktadır. 

Diğer 'konular üzerinde bir taraftan inceleme ve araştırmaların devam etmekte bulunduğu diğer taraftan da toplanan bilgi ve vakıalar üzerinde 
değerlendirme çalışmalarının yapılmakta lolduğu memnuniyetle «görülmüştür. 

7. Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı; 
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1966 vılında Cumhurbaşkanlığınca veto edilen 7126 sayılı Kanuna itfaiye teşkilâtı ile ilgili bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
T. B. M/M. lebleri Komisyonunda görüşülerek kabul edildiği, 

Sivil Savunma Mal Yönetmeliğinin 66 ncı maddesine göre hazırlanan «İstihlâk maddelerinin sarflarına ait Talimat» m 'onaylanarak illere dağıtı
mının yapıldığı, 

Sivil Savunma Koleji Vazife ve îç Hizmet Talimatının, yapılmakta olan yeni binadaki faaliyet şekli ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden tan
zim edildiği ve onaylandığı, 

Tabiî âfet ve olağanüstü hallerde yurdun her hangi bir yerinde görevlendirilerek çeşitli sivil savunma hizmetlerini görmek ve bu konuda öğ
reticilik ve önderlik etmek üzere 17 kişilik bir «Özel eğitim timi»nin teşkil olunduğu, ' 

38 il ve ilçeye ait sivil savunma plânlarının tetkik edildiği ve 11 sivil'savunma plânının onaylandığı, 
Millî Güvenlik Kurulunca belirtilen görüş ve prensipler dâhilinde Tahliye Anaplânı ve esasları üzerinde yeniden yapılan çattırmaların tamamlandığı 

ve Merkezi Hükümet Teşkilâtının tahliyesine ait Bakanlıklararası Komitede görüşülmek üzere bakanlıkların mütalâasına sunulduğu, 

7 önenıM şehrin modern sirenlerle donatılmasına ait PTT Genel Müdürlüğü ve Başbakanlıkla yapılan çalışmaların tamamlanarak ihale safhasına 
geldiği, 

Sivil Savunma Kolejinde açılan muhtelif kurslara 226 elemanın katılarak kurs gördüğü, 
Şehir ve kasabalarla müesseselerde uygulanacak eğitim için İlk Yardım, Sosyal Yardım, Kurtarma ve Kılavuz Servisi kitaplarından bastırılıp teş

kilât ve diğer kuruluşlara dağıtıldığı, 
İstanbul, İzmir, Eskiehir ve Balıkesir illerinde kısmi sivil savunma tatbikatlarının yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bu arada, 1966 yılında MKE Genel Müdürlüğüne sipariş edilen sivil savunma servislerine ait malzeme ve teçhizat teslim alınmış ve ilgili illere da-

ğıtdmıştır. Mahallî sivil savunma teşkilterinin ve tabiî âfetler sonucu felâketzedelerin geçici bar ındırmalar ı için MKE Genel Müdürlüğüne sipa
riş edilmiş olan 24 00ü kişiye barındırabilecek 2 431 aded çadırdan 260 adedi teslim alınıp ilgili illere sevk edilmiştir. MKE Genel Müdürlüğüne sipa
riş edilin*; olan Radyak aletlerinin satmalına ve ithali işlemleri mezkûr Genel Müdürlükçe tamamlanmıstır. 

Sivil Savunma Koleji binasının Bayındırlık Bakanlığınca ihalesi Kasım 1968 ayı i<-mde yapılmıştır. Ankara, istanbul ve izmir illeri hassas bölge 
kademeleri arasındaki irtibatların sağlanması için lüzumlu telsiz telefonların a l ı nmana ait Emniyet Gene] Müdürlüğü ile vapılan çalışmalar tamamla
nıp ihale safhasına gelmiştir. Radyolojik ihbar ve ikaz şebekesi için lüzumlu olan ve mubayaaları yapılan malzemeler teslim alımp ilgili illere dağı-
tılmıştır. 

1969 vıh (..alışmaları arasında da, 7126 sayılı Kanunda yapılması düşünülen ve T. B. M. M. ne sunulan tadil tasarılarının çıkarılmasının kovusturu-
lacağı ve' bunları müteakip sığmakla ilgili tüzük tasarısının Danışta™ sevki hazır hale getirileceği, bu arada Bakanlık yeniden dfeenleme çatışmaları
na dâhil Sivil Savunma Araştırma Ekibinin raporuna istinaden teşkilâta yeni bir veçhe velime konusunun ele alınacağı öğrenilmiştir. * * 

8. Gereç Müdürlüğü : 
Diğer çahsmaları arasında 1968 yılmda 44 aded Jeep otosunun Devlet Malzeme Ofisinden mubayaasınm yapılarak kaymakamlıklara tevzi olundu

ğu ve 1969 yılında da 51 aded -Jeep otosu mubayaa olunarak vasıtası bıflım-mıyan ilçe kaymakam'lıklanım tevzi'olunacağı anlaşılmıştır. 
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Sonuç, temenniler ve teklifler: 

İçişleri Bakanlığının yukandan beri birimlm itibariyle aeıklanmıva, ç a l ı l a n bir kısım faali velilerinden de anlaşılacağı üzere kendrsine mevdu 
hizmetlerin yürütülme'si ve geliştirlbnesi yolunda Balkanlım düzenli 'bir çalısın a içerisinde .bulunduğu görülmüştür. 

Ezcümle 36 yıl önceki teşkilât ve kadrolarla bugünün ihtiyaçlarma, cevap vermekten uzak bulunan Bakanlık teşkilâtım modern âmme idaresi pren
siplerde ve hizmetin yararına uygun şekilde düzenlemek amaciyle ciddî ve köklü çalışmalar içinde bulunulduğu, münhal ilce sayısını asgariye indir
mek amaciyle sam i'mî "gayretler gösterildiği, ortak hizmetlerin bir elden yürütülebilmesi -imkânlarım temin amaeivle İstanbul ve izmir metropoliten şe
hir önçalısmmlarma başlandığı, mahalli idareierimizi yoni bir düzene kavuşturma hususundaki çalışmaların tamamlandığı ve temel konulara ait hazırlık-
larm son şeklini aldığa teşkilâtın teftiş ve murakabe işlerinin zamanında ferine getirildiği, İl İdaresi Kanununun anaprensiplerine uygunluğu sağla
mak için açıklamalar yapılmasına ve Türkçe olmıyan mühim mevki ve taibiî yer adlarının Türkçeleriyle değiştirilmesi çalışmalarına devam olunduğu, 
teşkilât, plânlama, ikaz - alarm, eğitim ve yayın alanlarında Sivil Savunma İdaresinin imkânlar" içerisinde yürütüldüğü görülmüştür. 

Bu arada aşağıdaki çalışmayı da belirtmek yerinde olur. 

Bütün Türk Milletini daima birlik ve -beraberlik içinde görmek istiyen Büyük Atatürk'ün sağlıklarında, İçişleri Bakanlığı inşa edilirken, inşaat sa-
ha)smm Kuzey kısmında pergoleli geniş. Ur aian b .-akılmış ve burada o tarihteki 63 ilimizin iştiraki ile devamlı sergiler açılması düşünülmüştü: 

Bu kutsal düşüncenin 30 yılı ^ k ı n bir zamandan sonra tahakkuku için Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın teşvik ve çalışmaları ile illerimizin 
ekonomik, sosyal ,kültürel , tarihî, zirai, -turistik v. s. yönlerinin bir arada, yılın her gününü kapsıyaeak şekilde tanıtılması' amacivle devamlılık arz 
eden bir teskin yapılması için teşebbüse geçilmiş ve 67 ili içine alan (İllerimizi Tanıma ve Tanıtma Birliği) adı altında bir Birlik'kurulmuştur. Bu 
Birlik hazırlıklarını b i t l imi olup 1969 yılı içinde faaliyete geçilecektir. 

Eşsiz İdareci Büyük Atatürk'ün bizlere intikal eden bu arzularının yerine getirilmesi için yapılan çalışmaları şükranla karsılarız. 
Yukarıda teşkilât ve çalışmalarından bahsettiğimiz İçişleri Bakanlığının kendfeine mevdu önemli hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yerine getirme

sini temin için kanaatimize yapılması gereken işlemle bütçesine konması gereken ödeneklere ait temenni ve tekliflerimiz aşağıda maddeler halinde 
•bellrtilmiştir. 

Temenniler : 

1. İdare âmirleri Devlet idaresinde kilit noktada bulunmakta, vatandaş nazarında her yönü ile Devleti temsil etmekte ve bu suretle vatandaşların 
çeşitli taleplerine Devlet adına mr^hatabolmafetadırlar. Gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak çeşitli mevzuatla kendilerine pek cok görevler 
tahmil edilmiştir. Ayrıca Millî Plân dönemi içinde plânlı yatırımların hazırlık, uygulama, takip ve değerlendirilmesinde, bu arada küçük toplulukla, 
rai teşebbüs 'güçlerinin geliştiritoesi ve kalkınmava katılmaları amacını güden toplum kalkınması alanında kendilerine büyük sorumluluklar düşmek
tedir. Kalkınma çabalarının başarısı geniş ölçüde" idare âmirlerinin tutumu ve bu konularda gösterecekleri gayrete bağlıdır Bundan dolayı idare 
âmirlerinin görev ve sorumluluk alanı çok geniştir. Çalışma zamanı, mesai saatine bağlı olmadan devam eder. Hizmet fedakârlık feragat ve ideal is
ter. Kalkınmaya yönelen hizmetler iyi seçilmiş ve yetişmiş idare âmirlerine ihtiyaç göstermektedir. Buna rağmen mesleke rağbetin azalmakta olduğu 
i t i ş m i ş elemanlar arasında meslekten ayrılmalar olduğu görülmetkedir. 
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Bunun önüne gmnek için meslekin cazip hale getirmesi zaruri görülmektedir. Bu amaçla (lümüşaııe Milletvekili Savın Salbahattin Savacımın taz
minat kanunu teklifinin kanunla las ın ın olundu bir tedbir olduğuna inanmaktayız. Teklifin Millet Meclisinde kabul olunduğu gibi değişikliğe tabı 
tutulmadan biran önce Yüce Senatodan da geçerek kanunlaşmasını temenni ederiz. 

2. Raporumuzda hizmetlerini belirtmevc çalıştığımız İçişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri 1930 yılında 1624 savıh Dahiliye Vekâleti Merkez 
Teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki Kanunla düzenlenmiştir. * Değişen ve gelişen hayat şartları ile birlikte, çeşitli kanuni hizmetlerini yürüten ve idari 
teşkilât üzerinde koordine edici rolü bulunan, diğer bakanlıkların faaliyet alanına girmeven hizmet ve konuları kapsayan, ayrıca muhtelif mevzuatın 
ilgili kurullara, görev vermekle be r a t a koordine edici rolü dolayısiyle kendisine görevler Vüklediği lökleri Bakanlığının hizmetlerinin vasıf ve miktarı 
da genel olarak kamu hizmetlerinin artan çeşitliliğine paralel olarak çok büyük gelişmeli'göstermiş ve" teşkilât re kadro kanunlarında bâ.ı değişiklik
ler yapılmış olmasına rağmen gerek merkezin ve gerekse taşra kuruluşlarının artan is hacmi ile birlikte yeniden ortaya çıkan görevlerinin gerektirdiği 
kadro ve eleman ihtiyacı karşılanamamıştır. ' ' 

Bakanlık merkez kuruluşunu fonksiyonlarının müessiriyetini artırmak, plânlı düzenin gerektirdiği görevlerin plân hedefleri istikametinde gerçekleş
tirilmesini ve ayrıca 5439 sayılı Kanunun uygulanması zorunluğu sonucu merkez ve taşrada kullanılan kadroları serbest bırakmak ve mevcut kadrola
rı personel istihdamına imkân verecek seviye ve ulaştırmak için bir kadro kanunu tasarısı hazırlanarak mütalâam alınmak üzere Maliye Bakanlığına 
gönderildiği anlaşılmıştır. Bu tasarının biran'önce kanunlaşmasını zaruri görmekteyiz. 

3. 'Bölige idare maMkemeelrinin kurulmasına dair Bakanlıkça hazırlanan «İdari* Mahkemeler Kanunu» tasarısının halen Başbakanlıkta .bulunduğu, 
avm konuda Damştavın yönetimi altında kurulu bir komisyon 'tarafından hazırlanan «Bölge idare mahkemelerinin kuruluş ^ ye yargılama usulleri 
hakkında kanun tasam.» na dair olan Bakanlık görüşünün de ayrıca Başbakanlığa gönderilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Tasarı ,biran önce konunlastırılarak alt idari mahkemelerin kurulması gerçekleştirilmelidir. 
4. Diğer kısımlarda belirtilmiye çalışılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kalkınma plânı ve yıllık programları muvacehesinde idare âmirleri

ne verilen ehemmiyetin Devlet Plânlama Teşkilâtınca gerçek mânada anlaşıMığı görülmektedir. Bu, memnuniyet verici bir husustur. Plânlı kalkınma
nın ancak bu eüemmiyetin artışı ile paralel olarak tahakkuk edeceği inancındayız. 

5. Toplum kalkınması ve mahallî idareler enstitüsü kanunu tasarısının vakit geçirilmeden kanunlaşması için gerekli çalışmalar süratlendirilmeli 
ve mahallî idareler enstitüsünün biran önce acilması voluna gidilmelidir. 

6. Halen Millet Meclisinde bulunduğu öğrenilen nüfus ve gene! nüfus yazımı kanunlarının süratle meclislerden ckanlarak uygulanmaları sağlan
malıdır. 

7. Cemi İanat Nizamnamesi günün ihtiyaç vesorunlarına cevap verecek tarzda .süratle düzenlenmeiidir. 
8. iler ne kadar halen devam etmekte olan İçişleri Bakanlığı yeniden düzenleme çalışmalaruıda konuların ele alındığı anlaşılmakta ise de burada 

önemli gördüğümüz bucak müdürlüğü ve merkez' kaymakamlığı ile ilgili noktalara temas etmek isteriz. 
Nahiye Müdürlüğü müessesesi fonksiyon ve önemini geniş çapta kavbetmis durumdadır. Yetki ve sorumluluklar büvük nisbette vali ve kaymakam

lara mevdu bulunmaktadır. Özellikle plânlı kalkınma dönemine girilme'sindeVsonra kaymakamlara önemli hizmetler ve koordinasvon tedbirleri ittiha
zı gibi fazla mesaiyi gerektiren sorumluluklar teveccüh etmiştir. Ksasen Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından ilçeler toplum kalkınması ünitesi olarak 
kabul edilmiştir. Mevcut bucak müdürlerinin (5442 sayılı İl İdaresi Kanununun derpiş ettiği esaslara göre yetisenfer) veni bir kanun tasarısı hasırla
narak kendi kadroları ile ilçelerde ve kaymakamların emrind» Toplum Kalkınması Müdürü veya Kaymakanı. Muavini' gibi bir pozisyonla istihdam 
edilmeleri çok büyük faydalar sağhvacaktır. 
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İstanbul, Ankara, femir ve Konya merkezlerindeki .bucakların lâğvedilmiş bulunması çok isabetli bir tedbir olmuştur. 
Keza, Ankara, Manbon ve İzmir merkez kaymakam].Alarmın bütün i f a merkez Hederine de teşmilini faydalı görmekteyiz. Bövleee'valiler vatmm-

larm takip ve koordinc edilmesinde daha fazla zamana sahibolalb ileceklerdir. 
9. icMeri Bakanlığının 1988 yılı b u b i n i n T. B. M. M. inde görüşülmem sırasında, yapılan tenkid ve temennileri ve bunlara verilen cevapları, 

önceM vdlarda olduğu gibi, kitap halinde neşrederek saym Parlâmento üyelerinin istifadesine sunduğu memnuniyetle görülmüştür. Böyle bir kitabın 
neşredilerek bütün Parlâmento üyelerine dağılmasının m l haline getirilmesini benimsiyen ve tatbikata koyan Sayın içişleri Bakanına, ve savın me
sai" arkadaşlarına takdir ve şükranlarımızı sunarız. Saniyen Bakanlık (bünyesindeki çeşitli icraatta ve mevzuat çalışmalarında bu kitaptan geniş' ölçüde 
faydalanılmış olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Diğer Bakanlık ve dairelere de birer örneğinin Bütçe Komisyonu Başkanlığınca gönderilerek 
bundan böyle bütün bütçelerde aynı usulün tatbikinin çok faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

10. Devamlı surobte millî servetin ve vatandaş lıayatmm kaybına scbetolan itfaiye islerinin bir nizama sokulması, ayrıca ha vatın korunmasında eok 
önemli -bir faktör olan sığmakların inşası ile diğer inş'ai .korunma tedbirlerinin alınma* bönlerinden mevzuattaki boşlukları gidermek maksadivle ha
zırlanan 7126 sayılı Sivil Müdafaa K a n u n u n u n ^ saynı Kanunla değişen 15 nci maddesiyle 85 sayılı Kanunun 107 savıh Kanunla değiştirilen ek 
2 nci maddesinin (ib) ve (e) fıkralarının değiştirilmesine ait kanun tasarısı 3L . 5 . 1987 talihinde; koza 7128 sayılı Kanuna 2 ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı da 1 . S . 1963 çinili T. B. M. M. ne ,cvk edilmişlerdir. Her iki kanun tasarısının ivedilikle Meclislerden geçirilerek kanunlaşması 
zaruretine değinmek isteriz. 

11. Belediye hisselerinin çıkarılması ve önemli bâzı kunda l a r ın fona ritirak ötmeme h u y u n d a Danıştay nezdinde aetıkları dâvaları dolayısivle 
önemli nisbotte gelir kaybma uğrıyan Sivil Savunma Fonuna Devletçe ayrılması gereken ödeneğin nidbete uygun sekle getirilme*! sağlanmalıdır.' 

12. Vali tâyinlerinde Hükümetin meslek mensuplarından vali tâvlnini esas aldığı memnuniyetle görülmüştür. Bu tatbikata devam olunmasın! te
menni ederiz, 

Bütçe ile ilgili teklifler : 

1. 1967 yılından beri İçişleri Bakanlığı bütçesinin 34 450 belediyelere yardım maddesine her yıl 10 ar milyon lira ödenek konmaktadır. 
Mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanmasında belediyelerimize yardım amaciyle Bakanlık bütçesine konmakta olan 

söz konusu ödeneğin 26 . 4 . 1967 tarihli Resmî Gızetede yayınlanmış Yönetmelik esasları dâhilinde küçük belediyeleri güçlendirici, büyük ve kü
çük belediyeler arasmdakfi hizmet dağılımı dengesini sağlayıcı yönde tahsis olunduğu memnuniyetle görülmüştür. 

Söz konusu yönetmelik hükümlenince, son yıl kesinhesaplarma göre gelirleri 200 000 liranın altında kalan belediyeler yardımından fayda. 
lanmakta; mevzuatı .uyarınca yeniden teşekkül öden belediyeler de esasen düşük gelirli oldukları İCİn bu yardımdan keza faydalandırmakta
dır. 1967 ve 1968 yıllarında tahsis edilen 10 ar milyon limlık Ödenekten, anılan küçük belediyelere prensibolarak 25 er bin lira verilmiştir. 
Yönetmelikte yer alan maksatlara harcanmak kayıt ve şartı ile verilen bu yardımlara belediyelerimiz toplum kalkınması espri** içinde kendi 
katkılarını da katarak çok daha yüksek maddi değerde yapı ve hizmetler ortaya koymuşlardır.Yapılan eserleri tesbit eden rapor ve fotoğraflar 
bu yardım sisteminin bütün küçük belediyelerimizi kalkınma istikametinde harekete geçiren bir teşvik unsum olduğunu açıkça belirtmektedir. 

Ancak yine bu tesbitler göstermektedir ki bugünkü inşaat malzemesi rayiç fiyatlarının yüksekliği karşısında yandım limitine kesinbesabınfc 
göre gelirleri toplam 200 000 liradan daha yüksek olan (Bilfarz 500 000 lira olan) belediyeleri de kapayacak şekilde genişletmek ve öte yan-



23 - İçişleri Bakanlığı - 337 -

dan değerli (katkılarına rağmen başladıkları isleri bitiremdyen ve bitirmek için başka imkânları da kalmıyan belediyelere, başladıkları isleri 
tamamlayıcı mahiyette,, ek bir yardım yapmak "zaruri görülmektedir. 

Bu itibarla, 1967 ve 1968 yularında olduğu gibi 1969 yılında da yeniden kurulacak ve faaliyete geçecek küçük belediyelere gerekli yardımın 
yapılması, ayrıca tahsis olunan 25 er bin lira yardım ile başlanıp da mahallî katkıya rağmen bitMcmiyen hizmet ve yapıların tamamlanması 
ve kesinhesaplarına göre gelirleri toplamı 200 0M lirayı aşan belediyelere de asgari seviyede de olsa temel yapılarını yapmak imkânının sağlan
ması bakımından 1969 bütçesinde bu (maddedeki ödeneğin 15 milyon lira ilâvesiyle 25 milyon liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

2. İçişleri Bakanlığı bütçesinin önhazırlıklarmm tamamlanmasını takdbeden günlerde sonuca bağlanan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
1969 yıh programında küçük toplum birimlerin 1 e teşebbüs gücünü geliştirme programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında sektörler ve 
kademeler arası haberleşme ve (koordinasyonun millî kademe sağlanması sorumluluğu Bakanlığa verilmiş ve bu amaçla Mahallî idareler Genel 
müdürlüğünde kurulmuş bulunan 4 ncü daireninsekretarya, uzmanlık hizmetleri ve düerle ilişkileri yürütebilecek şekilde teşkilâtlanması ön
görüldüğü gibi Toplum Kalkınması ve Mahallî İ-İareler Estitüsü kanunu tasarısının kanunlaşmasına Ikadar .kamu görevlilerinin, mahallî idare 
elemanlarının ve halk önderlerinin toplum kalkınması konusundaki eğitimlerinin miillî ve mahallî seviyelerde kademelendirilmiş programlar 
içinde yürütülmesinde de Bakanlığın önderlik edeceği belirtilmek suretiyle İçişleri Bakanlığına yeni hizmetler tahmil edilmiştir. 

' Bu hizmetleri tesbit eden programın tedbir ve tavsiyesi metninden de anlaşılacağı üzere eğitim, sadece merkezî hükümet elemanlarını değil, 
gerek meslekî yönden gerekse toplum .kalkınması teknik ve metodu bakımından geniş çapta hizmet içi eğitime ihtiyacı olan mahallî idareler per
sonelimi de kapsamına almaktadır. 

Böylece toplantı, konferans, seminer, teftiş, ranor v.s. gibi vesilelerle bir zaruret olduğu açıkça beliren mahallî idareler personelinin eğitimi 
meselesinin çözümlenmesi yolunda bir adım daha atılmış olacaktır. 

Bu eğitimin gerektirdiği ödeneklerin bütçe1ere konması programda öngörülen tedbirler arasında olmakla beraber, programın (kesinleşmesi 
tarihinde Bakanlıkların bütçelerinin önhazırlıkları tamamlanmış bulunduğundan gerek kadro ve gerekse ödenek olarak hâsıl olan ihtiyaçları îç-
işleri Bakanlığı büçesine aksettirmek mümkün olamamıştır. Bu açıklama ışığında ve genel bütçeye getirilecek yeni külfetin asgari ölçüde olmasına 
bilhassa dikkat (edilerek İçişleri Bakanlığı bütçesine 750 000 liralık bir ödenek konması zaruri görülmüştür. 

3. Ayrıca programın getirdiği geniş kapsamlı nitelikteki sekretarya, uzmanlık hizmetlerimi ifa etmek ve illerle ilişkileri yürütmek üzere üni
tenin şube müdürü, uzman, memur ve daktilo ile takviye edilmesi zorunlu .görülmektedir. 

Bu dhetle 1969 yılı Bütçesi (D) cetveline görevin istediği nitelikler göz önünde bulundurularak 1 500 lira ücretli bir dil bilir daktilo ile 800> 
lira ücretli 2, 950, 700 ve 600 ücretli birer adcd olmak üzeme cem'an 6 daktilo kadrosunun verilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

4. (D) cetvelinden ücret alan hizmetlilere de maaşlı memurlarda olduğu gibi tedavi masraflarının Devletçe verilmesine başlanacağı Sa
yın Maliye Bakanının 1969 yılı Bütçesi dolayısiyle yaptığı konuşmadan anlaşılmıştır. Bunlara verilecek tedavi masraflarının karşılığı Maliye Ba
kanlığınca genel mahiyette ele alınıp, 1969 yılı Bütçesine konmamış bulunduğu takdirde yalnız maaşlı memurların miktarı göz önünde bulun
durularak İçişleri Bakanlığı bütçesine konmuş bulunan 750 000 liralık ödeneğin ihtiyacı karşılamıyacağı kesinlikle anlaşılmıştır. Bu suretle ba
kanlık en tabii sosyal hakları olan hastalıkları halinde tedavilerini yaptıramamak gibi güç durumlarla karşıkarşıya gelmiş bulunacaktır Bu
nun önüne geçmek için ücretli personel adedi bugüne kadar maaşlı memurlar için yapılan sarfiyat göz önünde tutularak hesaplanmış bulunan 
350 000 liranın bakanlık bütçesindeki ilgili maddesine konulması zaruri görülmüştür. 
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5. Sivil S a v a m a İdaresi Başkanlığının taşra teşkilâtıma mevcut 67 aded 250 liralık hademe kadrosundan 50 adedi 300 liraya çıkarıldığı 
halde 17 adedi 250 lira olarak bırakılmıştır. Tamamı il merkezlerinde bulunan bu odacılar arasındaki ücret dengesizliğini gidermek amaciyle 
17 aded odacı kadrosunun da 300 liraya çıkarılması ve karşılığı olan 13 770 liranın bütçedeki ilgili maddesine konulması gecikmektedir. 

6. Sivil Savunma Koleji bünyesinde kurulan «Özel Eğitim Timi» için gerekli olan 4 aded vasıtanın yakında teslim alınacağı anlaşılmıştır. 
Bunların hizmete sokulabilmesi için 4 aded şoför kadrosunun verilmesi gerekmektedir. 

7. 'Belediyeleri arasında ortak hizmetlerin bir elden yürütülebilmesi imkânlarının araştırılması amaciyle istanbul ve izmir metropoliten 
şehir ön araştırmalarına başlanmış bulunduğu evvelce belirtilmişti. 1969 yılında da devam edecek bu çalışmaların verimli olabilmesi için dana 
önceden metropol şehir idaresi kurmuş olan bâzı Avrupa şehirlerinin bu konudaki uygulamalarının görevliler tarafından mahallinde incelenme
sine zaruret duyulmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak bütçedeki ilgili maddesine 10 000 lirabk bir ödeneğin ayrılması faydalı görülmüştür. 

8. Nüfus daireleri halkla her an ve en çok teması olan yerlerdir. Gerek nüfus artışı ile memleket içinde ve gerekse son yıllarda çeşitli Avrupa 
ülkelerine çalışmak maksadiyle giden vatandaşların kişi hallerinin yürütülmesinde ve yurt dışından ^len işlemlerle nüfus dairelerinin görevle
ri birkaç misli artmıştır. Esasen dar bir kadro ile günlük işlerini yetiştirmek için feragatle çalışan nüfus memurlarını bir de soba yakmak, da
ireyi temizlemek ve evrak dağıtmak gibi tali hizmetlerden kurtanmak için, bucaklar hariç 479 nüfus dairesine birer odacı kadrosu verilmesi
nin yerinde olacağı anlaşılmışta. 

9. «Bütün nüfus dairelerinin kütüklerini saklamaya mahsus çelik dolap ve memurların oturacağı sandalye ve masaya şiddetle ihtiyaç bulun
maktadır. Bu ihtiyacın, standart bir surette olmak üzene temini için 638 nüfus dairesinin beherine 10 000 lira hesabiyle 5 yıllık bir program 
dâhilinde bütçeye yılda 1 276 000 lira konmak suretiyle karşılanabileceği kanandayız . 

10. Pek çok kurubışlarca bilhassa hizmetli personele elbise, ayakkabı ve palto gibi giyecek yardımları yapıldığı ve bunun için de bütçeleri
me ödenek konduğu b i lmek ted i r . Bilhassa düşük ücret alan kendi hizmetli personeline de aynı şekilde giyecek yardımı yapılabilmesi için İç
işleri Bakanlığınca 1969 yılı Bütçesi için 324 900 liralık bir ödenek teklifinde bulunulmuş ise de teklifin kabul olunmadığı anlaşılmıştır. 324 900 
lirabk ödeneğin 1969 yılı bakanbk bütçesinin ilgili maddesine konması mevcut eşitsiz durumlarm giderilmesi bakımından zaruri mütalâa olun
muştur. 

11. İçişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin 12.210 Hizmetliler ücreti maddesinde her ne kadar 992 000 lirabk bir artış görülmekte ise de 
bunun 891000 lirası 14 . 12 . 1967 tarihinde yürürlüğe giren 934 sayılı Kanunla asgari ücretin 250 liraya çıkarılması üzenine 1968 yılı bakan
lık bütçesine konulamryan kanuni artış karşılığı olarak ayrılmış olup, gerçek anlamda 101 000 .liralık bir artışın yapılmış bulunduğu görülmüş
tür. Bu mliktarm, muhtelif hizmetlerde 3 118 ücretlinin istihdam edildiği içişleri Bakanlığında mezkûr personelden üst kadro almaya hak ka
zananların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür. Bu yüzden/ halen. 92 aded vali ve kaymakam şoförü ile merkezde muhtelif is-
lerde çalıştırılan 64 aded ücretli elemana birer üst derece verilmesi için yukarda belirtilen maddeye 179 290 liranın ilâvesi zaruri çmnilmüstürf 
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12. Bakanlığın yıllan içinde, ödenek kifayetsizliği dolayısiyle ödenemeyip de düyuna kalan 1 562 161 lira borcu bulunmaktadır. 1968 bütçe
sinde mevcut 500 000 liralık ödenek 1969 yılı bütçesine her ne kadar 250 000 lira fazlamyle 750 000 lira olarak konmuş ise de bu ödenekle 
büyük yekûn tutan borçların tasfiyesinin mümkün olmadığı aşikârdır. Fakat borç miktarının yüksekliği de göz önünde bulundurularak tama-
mının önümüzdeki birkaç yılda tasfiyesini temin amaciyle halen' 750 000 lira olan ödeneğin 250 000 lira artırılarak 1 000 000 liraya çıkarılma
sı gerekli görülmüştür. Bu yüzden 36.300 Geçen yıllar borçları maddesine 250 000 liranın ilâvesinin nygun olacağı mütalâa olunmuştur. 

Ağır sorumluluk ve görevler yüklendiği yukardadan beri belirtilmeye çalışılan ve bu görevlerin düzenli bir gayret içinde vürütüldüğü 
memnuniyetle görülen İçişleri Bakanlığının 1969 yılı Bütçesinin teklif ve temennilerimizin de dikkate alınarak kabulünü saygılarımızla arz. 
ederiz. 

Raportör Raportör 
Orhan Eren Oral Karaosmanoğlu 

Ankara Milletvekili Manisa Senatörü 
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11.000 

12.000 

ö d e ^ ğ i n çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.270 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Teknik personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı ^ 
Emekli keseneği karşılıklar. 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 ' 

77 652 071 

77 652 070 

1 
15 816 810 

15 600 000 
216 800 

9 018 620 

12 000 

118 698 702 

12 000 

] 

77 875 631 

77 875 630 

1 
16 865 020 

16 592 000 
216 810 
56 210 

9 245 620 

12 000 

120 882 472 

12 000 

77 875 631 

77 875 630 

1 
16 913 620 

16 640 600 
216 810 
56 210 

9 245 620 

12 000 

121 181 073 

1 773 620 
178 000 
115 000 
600 000 
75 000 

6 277 000 

1 773 620 
178 000 
115 000 
750 000 
75 000 

(i 354 00ü 

1 773 620 
178 000 
115 000 
750 000 

75 000 
6 354 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 

/ - Yurt iri yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLART 

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 
12.826 Nüfus müdürleri devir teftiş yolluğu 
12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

- 3 4 1 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira .ıjira 

353 000 

84 500 
13 500 
255 000 

1 

3 000 

7 698 000 

8 157 201 

848 000 

484 500 
13 500 
350 000 

1 

o 000 

7 698 000 

8 347 201 

848 000 

484 500 
13 500 
350 000 

1 

3 000 

7 698 000 

8 597 201 

1 100 000 
.1 545 000 

1 670 000 
850 000 
50 000 
451 200 

500 000 

1 100 000 
1 545 000 

1 670 000 
850 000 
60 000 
451 200 

1 
500 000 

1 100 000 
1 795 000 

1 670 000 
850 000 

60 000 
451 200 

1 
500 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu 
12.843 554 saydı Kanun gereğince yapılacak ta

rama ile askerlik yoklamaları ve nüfus 
yazımında çalışacakların yollukları 
(Yurt içi yollukları toplamı : 7 321 201) 

II - Yurt dw yolluklan 

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 : 1 276 000) 

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 

- 3 4 2 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

125 000 
100 000 

670 000 

291 000 

150 000 

300 000 
55 000 
200 000 
100 000 

4 083 450 

"700~0^0 
518 000 

1 350 000 

11 926 450 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

125 000 
100 000 

670 000 

291 000 

290 000 

4 885 000 

850 000 
600 000 

1 600 000 

13 3Î 332 000 

125 000 
100 000 

670 000 

291 000 

290 000 

300 000 
95 000 
200 000 
100 000 

300 000 
95 000 
200 000 
100 000 

4 885 000 

850 000 
600 000 

1 600 000 

13 332 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 
13.520 

Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE 
LER 

İLGİLİ GİDER-
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta- telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

270 000 
1000 000 

54 000 
191 450 

797 000 

~w0~^öo 
150 000 
450 000 
5 000 
2 000 

2 796 000 

1 826 000 
950 000 
20 000 

3 020 000 

20 000 

3 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

275 000 
1 250 000 

60 000 
250 000 

1 072 000 

265 000 
200 000 
600 000 
5 000 
2 000 

2 900 000 

1 880 000 
1 000 000 

20 000 

3 125 000 

33 000 

3 092 000 

275 
1 250 

60 

000 
000 
000 

250 000 

1 072 000 

265 
200 

000 
000 

600 000 
5 
2 
000 
000 

2 900 000 

1 880 
1 000 

000 
000 

20 000 

3 125 000 

33 

3 092 

000 

000 
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Jlöülm Madde öa-M neai'i c:\siai 

14.000 

KtRA GİDERLERİ 
18.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların 
yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.841 3325 sayılı Kanunun 8 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

14.843 7126 saydı Kanunun 19 neu maddesi ve 
6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasına göre konulan giderler 

14.844 71.26 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.845 Sığınak, bakım, muhafaza ve oııanm gi
derleri 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde JJöliim toplamı 
Lira Lira 

20 000 

60 003 

10 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Dölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

280 000 1 850 00i) 

689 343 

1 850 000 

946 743 

20 000 

60 003 

10 000 

1 

50 000 

609 340 

.1 

50 000 

m 740 

20 000 

60 003 

10 000 

50 000 

966 740 

1 046 743 

file://c:/siai
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Bölün, Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Liı *a Lira 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderlm 
14.550 S ta j ve öğrenim giderleri 
14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri 

her çeşit inceleme giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

0 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
.16.430 Uluslararası idareci mübadele giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

70 000 100 000 
318 340 445 740 
100 000 200 000 
97 000 97 000 

24 000 24 000 

440 0Q0 405 000 

250 000 

100 000 
150 000 

130 000 

150 000 

150 000 

155 000 

200 000 
445 740 
200 000 
97 000 

24 000 
405 000 

150 000 

150 000 

155 000 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Dumlupınar Zafer Bayramı ve Çanakkale 

Zaferi ve Malazgirt Meydan Muharebesi 
yıl dönümü törenleri giderleri 

BAKIM VE BÜYÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

25 000 
60 000 

45 000 

60 000 

35 000 
75 000 

45 000 

100 00O 

35 000 
75 000 

45 000 

100 000 
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1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm-toplam* 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı " ' 12 000 12 000 12 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 118 698 702 120 882 472 121 181 073 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 11 926 450 13 332 000 13 332 000 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 689 000 946 743 1046 743 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 440 000 405 000 405 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 131 766 495 135 578 215 135 976 816 
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Bölüm Madde ödeneğin çegidi 

- 3 4 7 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23.000 MAKÜÎA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

23.612 Taşıt alımları 1 545 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 545 000 1 800 000 

1 800 000 ' 

1 800 000 

1 800 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.360 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ka
nununda değişiklik yapılmasma'dair 920 
sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 

BELEDİYELERE YAPİLACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.450 Belediyelere yardım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.676 Kaymakamlık ve meslek kurslarını başarı 
ile bitirenlerden derece alanlara verikcek 
mükâfat 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

104 766 985 

10 000 000 

25 366 

114 792 351 

100 000 

118 615 551 

108 590 185 

10 000 000 

25 360 

131 600 

108 590 185 

10 000 000 

25 366 

118 615 551 

131 600 

2 000 3 600 3 600 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım 
Sandığına (Öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Gecen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TFANSPERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

98 000 128 000 128 000 

500 000 

500 000 

114 792 351 

100 000 
500 000 

115 392 351 

750 000 

750 000 

118 615 551 

131 600 
750 000 

119 497 151 

750 000 

750 000 

118 615 551 

131 600 
750 000 

119 497 151 
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Rapor 

Karma Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

GENEL BİLGİLER 

1. GÖREV : 
Emniyet Teşkilâtının kumluşu 3201 sayılı Kanuna istinadctmektedir. Adı geçen kanunun ! nei maddesi: «Memleketin umumi emniyet ve a, 

yişi işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. 
Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutan la ve icabın 

diğer bütün zabıta teşkilâtı vasıtasiyie ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Ordu kuvvetlerinden istifade eder, hükmünü koynu 
tur. 

Zabıta teşkilâtı; Umumi ve Hususi olmak üzere 2 kısma ayrılmaktadır. 
Umumi zabıta; Silâhlı bir kuvvet olan polis ve jandarmadır; Hususi zabıta ise; umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre : 

şekkül edip muayyen vazifeler gören zabıta kuvvetidir. 
«Polis, silâhlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır. Her iki kısmın aynca teknik kullan vardır. 
Polis, görev bakımından idari, siyasi ve Adlî kısımlardan müteşekkildir. 
3201 sayılı Kanunun 9 nen maddesi, bu kısımların görevini şu şekilde tesbit etmiştir : 
a) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır. 
b) Siyasi Polis, Devletin umumî emniyetine taallûk eden işlerle mükellef olan kısımdır. 
Adlî polis, asgari tam teşekküllü bir Polis Karakolu bulunan yerlerde adlî işlerle uğraşmak üzere Kmniyet Umum Müdürlüğüne, kadrud; 

ayrılan bir kısımdır. 
Polisin, genel emniyetle ilgili görevleri iki kısın a ayrılmış, olup: 
a) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin islenmesinden önce, 2559 sayıl. Po 

Vazife ve Selâhiyet Kanunu hükümleri dairesinde önünü almak ve, 
-b) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yakmaktadır. 

2. KURULUŞ: 
Emniyet Teşkilâtı, merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire ve şubeler ile vilâyeti erdeki Umnivct Müdürlükleri, ilce Emniyet Âmi 

likleri ve komiserliklerinden müteşekkildir. İlçelemmizh/ henüz 355 inde polis teşkilâtı mevcuttur. 

3. PERSONEL DURUMU : 
PoMs genel olarak belediye hudutları dâhilinde görev ifa eder. 
Polis mevcudumuzun (Toplum Polisi hariç) ffenel nüfusumuza oranında; 2 200 kişiye bir polis isa,bet etmektedir. Yalnız polis bölgesinde bul 

nan nüfusu nazarı itibara alacak olursak; son iki senede cukan kadro kanunlariylc bir'polis memuruna isabet eden nüfus 1 000 m altına aneak düs 
rülebilmiştir. 
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Diğer memleketlerle mukayese edildiği takdirde, memleketimizde polis mevcudunun çok az olduğu, bütün Türkiye'de valmz Virana şehrindeki 
polis adedine muadil polis bulunduğu görülür. 

Memleketimizde süratle halledilmeyi lâznngeien bir trafik meseleşi olduğu malumdur. Trafik koııtrollarınm müessir hale g i r i lmes i personele 
dayanmaktadır. 

* Genel asayiş hizmetlerini ivi ve müessir şekilde yürütebilmek için iknniyet (Jrnel Müdürlüğünün yaptığı personel p lânlamana göre daka 
29 000 polis kadrosuna ihtiyat bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Bugün polis, takatinin'üz'erinde eahşmak durumu üe karşı karşıyadır. Personelin sıhhi şartlarını zorlıyarak eabsma mecburiyetinde olması, po
lis mevcudunun süratle arttırılmasını'zaruri kılmaktadır. 

İhtiyaç bulunan kadroya ait plânlamaya muvazi olarak, personelin metod- eğitimmi yapmak üzer^, uzun vadeli plânların yapılmasını, polis 
eğitim sitesinin 1968 yılından itibaren - m : d : , ' , . , yoluna girdiğini memnunfiyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

1968 BÜTÇESİ İLE 1969 YILI BÜTÇESİNİN KARŞILAŞTIRI LMASI : 
' Emniyet Genel Müdürlüğünün 1969 ydmda ifa edilmek hizmetlerinin karsdıg- olarak tesbit edilen ödenek, (A/ l ) cari harcamalar cetvelinde 
384 583*165 İdra; (A/2) yatının harcamaları ^ volinde 22 000 000 lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalar, cetvelimle "de 2 035 000 lira 
olmak üzere 408 618 197 liradır. 

1968 yılı Bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde 38 364 160 lira artış ve 2 365 200 lira eksiliş; 
(A/2) cetvelinde 5 480 000 lira artış ve 810 000 lira eksiliş; 
(A/3) cetvelinde ise 250 000 lira artış mevcuttur. Buna güre iki bütçe arasıdaki net fazlalık 40 918 960 liradır. 
(A/ l ) cetvelindeki fazlalık bölümier itibariyie şöyledir. 

Lira Bölüm 

25 292 060 12.000 Personel giderleri 
10 791 100 13.000 Yönetim giderimi 

811 000 14.000 Hizmet giderleri 
1 470 000 16.000 Çeşitli giderler 

Personel g ider le r ind i ' artışın büyük kısmı son kanunla kadroya eklenen 995 ve 968 (L) cetvelinden çıkarılacak 380 memur kadrosu ile (D) cet
velinde ihdas olunacak 267 hizmetli kadrosundan doğmaktadır. 

Yönetim giderlerindeki 10 791 100 liralık fazlalığın yer aldığı bellibaşlı tertipler : 

Lira 
1 000 000 Döşeme, demirbaş (Toplum zabıtası ihtiyacı olarak) 
i 055 000 Su, temizlik, yakacak ve aydınlatma. 
3 276 000 Savaş gereçleri (50 olan mümareso atışları mermi adedinin 100-e çıkarılması, makinalı tabanca ve gaz tüfeği gibi yeni teçhizat alın-

ması," 
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Lira 

972 000 Malzeme alımları (Teknik lâboratuarlar ın takviye, tevsii ve yeniden kurulması) 
800 000 Telefon giderleri 

2 700 000 Taşıt işletme ve onarma 

Hizmet giderlerindeki 811 000 liralık fazlalığın yer aldığı tertipler : 
80 000 Yangından korunma giderleri 

600 000 Trafik giderleri 
56 000 Burs giderleri 
75 000 Araştırma ve inceleme 'giderleri 

- 16.000 nci çeşitli giderler bölümündeki J 470 000 liralık artışın 1 000 000 lirası haberleşme, 70 000 lirası temsil, ağırlama ve 400 000 lirası bina 
onarma t e rh inded i r . 

- Transfer harcamaları cetvelindeki 250 000 liralık fazlalık gecen yıllar borçları maddecidedir. 
- (A/ l ) cari harcamalar, (A/3) transfer harcamaları cetvelleri' toplammdaki artış nisbeti % .11 dir. 

HİZMETİN GELİŞMESİ : 
Türkiye'deki ekonomik gelişme ve bunun neticesi olarak meydana gelen sosyal problemler; her hizmet dalında olduğu gibi, zabıta hizmetlerinin 

de büyük ölçüde genişlemesine ve komplike bir hal almasına sebebolmuştur. Hizmetteki genişlemeye muvazi olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerinin de yulara göre bir artış kaydettiği müşahede olunmaktadır. 1964 ten bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerine konulan tah
sisat aşağıda gösterilmiştir. 

1964 215 704 450 lira 
1965 240 441 950 lira 
1966 264 391 752 lira 
1967 281 984 378 lira 
1968 368 969 237 lira 
1969 408 618 197 lira 
Bütçelerdeki artışın, genişliyen ihtiyaçlann daha iyi karşılanmasına matuf bulunduğu ifade edilebilir. 

EMNİYET VE ASAYİŞ 
Huzur ve sükûnun temini ve muhafazası bir cemiyetin bekası ve her alandaki inkişâfı icûıı zaruri bir unsurdur. Memleketimizde sosyal bir 

hâdise olarak muhtelif vesilelerle bâzı suçlar işlenmektedir. Zabıta bu suçluları, her suçun mahiyetine göre değişen metodlarla yakalayıp adalete 
tevdi etmektedir. Zabıtanın asayişi temin konusundaki başarısı suç ve suça tesir eden faktörleri iyi bilmesine, önleyici tedbirler almasına ve suç
luları süratle yakalıyarak faili meçhul olayların nisbetini asgari hadde indirmesine bağhdır. 

Yapılan ilmî araştırmalara göre, suça tesir eden faktörlerden başlıcaları : 
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1. Nüfus miktarı ve kesafeti, 
2. Nüfusun ekonomik karakteri, 
3. İklim ve hava şartları, 
4. Toplumun kültürel seviyesi, dinî ve geleneksel inançları, 
5. Yargı organlarının kararları, 
6. Zabıta kuvvetlerinin müessiriyeti, 
7. Halkın zabıta proplemlerine karşı davranış ve zihniyeti, 
8. Zabıta teşkilâtının rasyonel çalışmasıdır. 
Bu faktörlerden doğrudan doğruya zabıta teşkilâtım ilgilendiren hususlar üzerinde durulmuş ve asavis hizmetlerimizin daha iyi ifası için gerekli 

plânlamalar yapılmıştır. 
Alman teknik malzeme ve yapılan sistematik hizmetiçi eğitim çalışmaları sonucunda suçların önemli bir kısmı önlenmiş ve suçluların vakalan-

ması hususunda zabıtanıu müessiriyeti artmıştır. Nitekim 1965 - 1968 yıllarında Türkiyede işlenen asayişe müessir suç, faillerinin yakalanma" nisbeti 
% 97,9 dur. Memleketimizde işlenen suç istatistikleri üzerinde bir inceleme yapacak' olursak suç milyarlarında her hangi bir artışın olmadığı, bi
lâkis asayişe müessir suçlarda bariz bir azalma olduğu görülür. 1965 - 1966 - 1967 ve 1968 yıllarının polis bölgesinde islenen bütün suçların bü
tün medenî memleketlerde benimsenen usule göre her 100 000 kişiye isabet eden nisbeti şöyledir : 

1965 1966 1967 1968 

Bütün suçlar 863.3 862.5 764.4 724.2 
(10 aylık) 

Bütün şehirlerdeki suç işliyen ve halkı izaç eden şahıslar gece gündüz faaliyet halinde olan motorlu devriye ekipleri ile sıkı bir şekilde kontrol 
edilmekte ve yakalanarak adalete teslim edilmektedir, sarkıntılık, silâh atma, tehdit ve haraç alma gibi doğruda; doğruya, asayişe müessir olmamak
la beraber zabıtanın takibini gerektiren suçlar bakımından İstanbul ilinin 1967 - 1968 yıllarının ilk 10 ayı itibariyle suç istatistikleri şöyledir. 

1967 1968 

Tehdit 162 99 
Sarkıntılık 75 65 
Haraç alma 8 5 
Silâh atma 101 84 

Çeşitli sosyal ve ekonomik nedenlerle işlenen öldürme ve yaralama hâdiselerinin kıymetlendirilmesi memleketimin sosyal yapısı, inanışları ve âdet
leri nazarı itibara alınmadan yapılamaz. 

Polis ruhsatsız tabanca taşıyan, imal eden veya nakleden şahıslan sıla bir surette takibetmekte ve suçlularını adalete tevdi etmektedir. 
1964 ten 1968 yılı Kasını ayı sonuna kadar vilâyetlerde vukubulan silâh ve mermi kaçakçılıg! istatistiği aşağıda gösterilmiştir. 
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Memleket adı Öldürme 
Cinsel 
suçlar Hırsızlık Sahtekârlık Narkotik Yekûn 

Lübnan 
Libya 
Holanda 
Suudi Arabistan 
İsveç 
Tunus 
Türkiye 
Mısır 
İngiltere 
A.B.D. 

36.6 
12.1 
29 

20.8 
2.1 
4.4 
5.1 
4.1 
1.0 
4.8 

3.4 
29.2 
65.4 
4.9 

50.8 
24.8 
22.0 

0.4 
42.0 
10.7 

341.3 
160.4 
832.3 
12.6 

3 337.4 
221.0 
68.0 
0.4 

2 039.6 
1 248.8 

166.3 
19.8 
65.7 
2.5 

392.0 
2.4 
4.5 

220.8 
129.2 
, 

9.0 
1.2 

1.2 

1.1 
3.5 

22.2 
0.2 

667.1 
230.1 

1 908.5 
29.9 

4 799.0 
835.5 
245.4 
259.8 

2 284.1 
1 361.2 

TRAFİK : 

Memleketimizdeki süratli nüfus artışı ekonomik vesosyal kalkınmamızın hızlı bir gerçekleşme yoluna girmesi, iç ve dış turizm hareketleri, şehir
lere akın karayolu şebekesinin ıslâhı ve son beş yıl içinde motorlu taşıt araçlarının % 100 den fazla artış kaydetmesi ulaştırma sektörünü et
kilemiş ve büyük ölçüde geliştirmiştir. Yük ve yolcu taşımacılığı iha tamdan karayolları-, demiryolu, denizyolu ve havayolundan çok ileri gitmiş 
bulunmaktadır. Yolcu nakliyatının % 85 i karayolu vasıtasiyle yapılmatadır. Son beş yıllık istatistiklere göre Devlet karayollarındaki taşıt kilomet
re % 276, aynı yıllar içerisinde yolcu kilometrede % 305 oranında bir artış kaydetmiştir. Karayollarımızdaki bu hızlı gelişme; trafik kesafetini, ye
ni trafik problemlerini ve bilhassa trafik kazalarını da beraberinde getirmiştir. Resmî kayıtlara göre, Türkiye'de yılda ortalama 15 - 16 bin trafik 
kazası olmaktadır. Bu kazalarda ortalama 3000 kişi ölmekte, 14500 kişi de yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 

Türkiye'deki trafik kazaları bu derecele fazla olunca buna çok süratli çözüm yolu bulmak icabetmektedir. En uygun tedbirleri alabilmek için 
evvelâ kaza sebepleri ilmî esaslara uygun şekilde araştırılmıştır. 

Trafik kazaları . 
% 70 i §İOför ve sürücülerin kusurlarından, 
% 21.7 si- yayaların kusurlarından, 
o/c 6.6 sı araca ait'kusurlardan, 
% 2 si yola ait kusurlardan meydana gelmektedir. 
En büyük nispeti teş'kil eden şoför ve sürücülerin kusurlarından meydana gelen trafik kazaları ayrıca tahlil edileeek olursa; 
% 37 nin fazla süratten, 
% 30 unun trafik kurallarına riayetsizlikten, 
% 10 unun hatalı dönüşlerden, 
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% 8 inin dikkafcsMikten, 
% 6 sının .eMiyetsizlikten 
% '2 sinin nizamız duruşlardan meydana geldiği görülmektedir. 
Trafik kazalarının sebepleri teslbiit edildikten sonra bunlann izalesi için; ihtiyaca uygun mevzuatın hazırlanması, iyi tatbikat, eğitim ve trafik 

tekniği üzerinde ciddî tedbirler alınmasının gerekli olduğu neticesine varan idare, 'bu istikamette çalışmalar yapmıştır. 
'Evvelâ, 6085 saydı Karayolları Trafik Kanununun günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermediği görüldüğünden yeni bir trafik kanun tasarısı hazır

lanmışta 
Trafik kanununun noksanız uygulanabilmesi için kâfi .miktarda (bilgili kontrol elemanına ihtiyacolduğu anlaşıldığından; bir personel plânla

ması yapılmıştn-. 1967 yılında Büyük Millet Meclisinin kabul buyurduğu 3 000 kadronun mühim bir kısmı trafik hizmetlerine tahsis edilmiştir. 1964 
yılında trafikte âmir, memur personel miktarı 1 140 iken, 1968 yılında bu rakam 2 127 ye yükselmiştir. Ankara, istanbul ve îzmir illerinde acılan 
trafik kurslariyle pers'onel devamlı bir hizmet - içi eğitimine tâbi tutulmaktadır. 

Ayrıca; Devlet Plânlama Teşkilâtının tavsiyelerine uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol, Su, Elektrik Genel 
Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliği yapması suretiyle Ibir eğitin, projesinin hazırlanmaya..başladığını memnuniyetle müşahede 
etmiş bukmüyoruz. 

Bu eğitimin hedefi; trafik personelim, şoför ve sürücüleri, halkı ve okul çağındaki çocukları eğitmektir. 
Trafik kontrollarında müesısiriyetin sağlanabilmesi için süratle motorlu vasıta ve modern teknik teeihizata duyulan ihtiyaç; bu alanda birçok 

malzemenin yeniden alınmasını icabetitirmiş ve trafik teşkilâtı süratle büyük ölçüde teknik vasıtalara kavuşturulmuştur. 

1965 yıllından bu yana, daha önceki senelerde alınan motorlu araç yekûnundan üç misli fazla sayıda trafik kontrol aracı alındığı ve trafik oto
larının daha güçlü hale geitirilelbilmesi bakımından telsiz cihazları ile tedıiz edildiği görülmüştür. 

Bugün trafik bir mühendislik işi olmuştur. Trafiğin normal akımı, yol ve kavşakların inşası, şehir imar plânı ve yollarının trafik yönünden dü
zenlenmesi tekniğin ve mühendisliğin yardımı olmadan çözümlenemez hale gelmiştir. Bu hususun, trafikle ilgili bütün müesseselerce nazarı itibara 
al ınmamda fayda görmekteyiz. 

Yapılan incelemelere göre Türkiye'de trafik kazalarının % 70 i şehir içinde, % 30 u şehirlerarası yollarda vukubulmaktadır. Buna mukabil, şe
hirlerarası yollardaki trafik kazalarında meydana gelen ölüm nisbeti % 57.8 gibi yüksek bir seviye göstermektedir. Bu fazla nispet; şehir içinde gö
revli bulunan trafik ekiplerinin personel ve vasıta kifayetsizliği ve işlerinin pek çok olması yüzünden şehirlerarası yollarda yeterli kontrol yapama
malarından ileri gelmiştir. Hem bu mahzuru ortadan kaldırmak, hem de Trafik Kanununun 3 ncü maddesinin âmir hükmünü yerine getirmek mak-
sadiyle, yurdun 14 bölgeye ayrıldığını ve h c bölgede bir bölge trafik teşkilâtının kurulduğunu görmekteyiz. 

1966 yılı sonundan itibaren faaliyete geçmiş bulunan bölge trafik zabıtasının çok kısa bir mazisi olmasına rağmen, trafik kazalarının azalmasında 
etkili rolü olmıya bşlamıştır. Bölge trafiğince kontrol altına alınan yollarda 1967 yılı içinde kaza oranında % 14, öttü sayısında % 17 nisbetinde bir 
azalma tesbit edilmiştir. Bu sonuç alınan tedbirlerin müessir ve faydalı olduğunu göstermektedir. 

TELSÎZ VE MOTORLU ARAÇLAR : 
Gerek emniyet ve asayiş hizmetlerinin süratle yürütülebilmesi ve gerekse 14 bölgeye ayrıldığını gördüğümüz bölge trafik zabıtasının müessir ve 

başarılı bir kontrol yapabilmesi iyi bir muhabere şebekesinin tesisime bağlıdır. 
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Bu zaruret nazarı itibara alınarak 67 vilâyeti içine alan 14 bölgenin birbirleriyle ve merkezle ve ayrıca illerin birbirleri ve merkezle süratle mu
habere etmesine imkân verecek radyo - telefon (SSB) sisteminin kurulması Etibanka devredilmek suretiyle tahakkuk safhasına sokulmuş bulun
maktadır. Bu maksatla, 1967 yılı malî Bütçesinde mevcut ödenekten sarf edilen 7 398 112 lira ile cihazların mubayaası yapılmış ve yurda getirilmiş
tir. 

1968 yılı Bütçesine konulan tahsisatla montaj işi ve diğer teknik ihtiyaçlar tamamlanacak ve arzu edilen bir muhabere sisteminin tesisi ile gelişti
rilmesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bu sistemin en mütekâmil bir şekilde tesisi ve ikmali maksadiyle 1969 yılı yatırım bütçesine 9 505 000 liranın konulmuş bulunduğu memnuniyetle 
müşahede edilmektedir. 

Diğer taraftan, büyük şehirlerdeki muhabere cihazlarında 1964 ten bu yana kaydedilen gelişme, Genel Müdürlüğün konuya verdiği önemi gös
terecek ölçüdedir. 

Nitekim 1964 yılında muhabere aracı olarak kullanılan 128 mobil cihazına mukabil son üç yılda yeniden temin edilen 125 cihazla bu miktar 253 
e çıkarılmış ve ayrıca 125 el telsizi, 112 aded alıcı ve verici telsiz cihazı hizmete konulmuştur. 

1964 yılı sonunda polis teşkilâtının elinde % 90 miadım doldurmuş 491 motorlu vasıta mevcudolduğu halde bu miktar 1968 senesinde 1 081 e 
yükselmiştir. Siparişi verilmiş olup bu yıl sonuna kadar tesellüm edilecek olan 133 vasıta bu miktara ilâve edildiği takdirde artış üç misline yak
laşmış olacaktır. 

1969 malî yılı Bütçesine trafik ve asayiş hizmetleri için 10 000 000 lira taşıt alımı ödeneği konulduğu görülmektedir. 
Teşkilâtın teknik malzeme ile takviyesinde kaydedilen gelişmeyi bir başarı olarak belirimek isteriz. 

UYUŞTURUCU MADDELER MÜCADELESİ: 
Tıbbın kontrolü altında olmak şartiyle, insan sağlığına bâzı faydaları bilinen uyuşturucu maddelerin gayrimeşru ticareti ve müptelâları tara

fından kanunsuz olarak kullanılışı millet hayatına ve bekasına büyük ölçüde zararlı olmaktadır. 
Uyuşturucu madde iptilâsı, fertlerin fikren ve bedenen mefluç hale gelmesini tevlidettiği gibi, suç işleme arzusunu da artırdığından; suçların 

çoğalmasında rol oynıyan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
işte bundan dolayıdır ki, uyuşturucu maddelerin gayrimeşru olarak imali, satışı ve kullanılmasının kontrolü, yalnız millî bir mesele değil, mil

letlerarası büyük bir problem niteliğini taşımaktadır. 
Muhtelif tarihlerde yapılan milletlerarası toplantılarda müzakere olunan hususların çoğunluğunu, uyuşturucu maddelerin gayrikanuni ticareti

nin önlenmesi meselesi teşkil etmektedir. 
Dünyada, afyon istihsalinde başta gelen bir memleket olmamız sebebiyle bizi yakından ilgilendiren bu konuda Hükümetimiz tarafından gerekli 

tedbirler alınmıştır. 

Müessir bir kontrol mekanazimasını kurmak üzere, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün takdire değer gayretler gösterdiğini bil
hassa belirtmek hakşinaslık olur. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Uyuşturucu Maddeler Kontrol Komitesinin geçen ay Cenevre'de yaptığı toplantıda da Başkan 
Sir Henry Greenfield Türk Hükümetinin uyuşturucu maddelerin kaçakçılığının takip ve kontrolü konusunda son yıllarda aldığı tedbirleri övmüş ve 
basın toplantısında memleketimize alenen teşekkür etmiştir. 
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1969 yılından itibaren, başta 'büyük şehirler olmak üzere, uyuşturucu maddeler kaçakçılığının kontrol ve takibi iein veni büroların faaliyete 
geçeceği görülmüştür. ^ ' * V 

Bu bürolarda çalışacak mütehassıs elemanlar şimdiden eğitime tâlhi tutulmuş, lüzumlu malzeme de Hükümetin desteği ve kredi yolu ile temin 
olunmuştur. 

EĞİTİM : 

Zabıta hizmetlerinin genişletilmesi yeniden personel alınmasını gerektirmiş ve .alınan personelin eğitimi ile disiplinimin sağlanması büyük bir 
ihtiyaç halinde ortaya çıkmıştır. 

Teşkilâtın elinde bulunan eğitim müesseselerinim ise, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verenivecok durumda olduğu görülmüştür. Perso
nelin hazırlanan bir eğitim plânı çerçevesi içinde yetiştirilmesini temin etmek ma tod iy le yapılan çalışmalar sonucunda, istanbul'da yeniden 
bir polis okulu faaliyete geçirilmiştir. 

Birinci kısım inşaatı 26 biiyon liraya mal olacak eğitim sitesinin ikmali ile, poliste köklü bir eğitim yapılması imkânı sağlanmış olacak
tır. 

Bugünkü .durumu ile mevcut personelin eğitilmesi ve disiplininin sağlanması maksadiyle Emniyet Genel Müdürlüğünün pratik ve müessir neti-
ce verecek yeni bir çalışmaya girdiğini görmekteyiz. Hazırlanan plâna göre her ilde emniyet müdürlükleri bünyesinde bir eğitim şubesi ku
rulmuştur. Bu şubelerin' işleri eğitim yöneticisi olarak yetiştirilmekte olan personel tarafından yürütülecektir. Şimdiden 34 eğitim yöneticisinin 
yetiştirildiği ve\nuhtelif illerde göreve başladıkları görülmüştür. 

Bu çalışmalarla birlikte personelin hizmetiçi eğitimine' geçen yıllara nisbeten daha çok önem verildiği görülmektedir. Nitekim, 1966 malî 
yılm-da 1965, 1967 imali yılında 3 871 emniyet mensubu eğitir™ tabi tutulmuş iken, 1968 malî yılının ilk ayında 5 385 polis hizmet içi eğitime tabi 
tutulmuş bulunmaktadır. 

TOPLUM POLİSİ : 

Âmme nizamının kanun dışı sokak nümayişleiyle bozulmasına mâni olmak maksadiyle kurulan toplum polisinin, son iki yılda ifa ettiği hiz
metlerin faydalı ve başarılı olduğunu müşahede etmekteyiz. 

Bugün, memleketimizdeki demokratik hürriyetleri en geniş şekilde kullanılması yanında, nüfus artışı, sanayi ve teknolojide meydana gelen 
yenilikler; şehirleşme hareketleri ve sportif temasların artması gibi faktörler umumi asayiş kmusunda okluğu kadar toplumsal olaylar konu
sunda da polise düşen hizmetlerin artmasını in tacetmektedir. 

Halen İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Zonguldak illerinde teşkil edilen toplum polisi, bu hizmet artışının bir tezahürü olarak, zaman za
man diğer illerde de görev yapmak durumu ile karşılaşmıştır. Bu ihtiyacın ortaya çıkması, He, toplum polisinin diğer büyük illerde de kurul
masının kaçınılmaz hale geldiği ve bu teşkilâtlanma için'gerekli kadro kanununun Yüksek Meclise sunulmuş bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Toplum polisinin kışla hayatı yaşaması ve devamlı eğitime tabi tutularak yetiştirilmesi z a r u i bulunmaktadır. Bu sebeple, toplum polisinin, 
eğitim, iaşe ve ibate imkânlarını haiz bulunan binalarda yerleştirilmesini temin etmek üzere, 4 ilde toplum polisi binası inşa edilmesi Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından da kabul olunarak tahakkuk safhasına konulmuştur. 

1968 - 1969 yıllarında etüt ve projeleri tamamlanacak binaların biran önce inşaatına başlanılmasını temenni ederiz. 
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Zararlı cereyanlar konusunda alınan tedbirler : 
Komünizm ve diğer aşırı cereyanların önlenmesi hususunda diğer güvenlik kuruluşlariyle sıkı bir işbirliği yapılmak suretiyle haber alma 

faaliyetlerine devam olunduğu ve zararlı cereyanların âmme nizamım bozmasını önleyici tedbirlerin alındığı görülmektedir. Bu konudaki 
tetkik ve istatistikler derinleştirildiğinde daha müessir bir takip için mevzuatın yetersiz olduğu tesbit olunmuştur. 

1965 - 1968 devresinde aşırı sol faaliyetler ile irticai suçlardan dolayı haklarında takibat yapılan şahısların miktarını gösteren istatistik şöy
ledir : 

Komünizm : 
Olay Sanık Takipsizlik ka- Beraet 

Yıllar adedi adedi rarı verilen eden 

" 1 9 6 5 59 82 ~ 4 3 14~~ 
1966 86 134 19 5 
1967 81 119 31 16 
1968 55 73 9 8 
(İlk 6 ay) 

Lâikliğe aykırı davranışlar 
Olay Sanık Takipsizlik ka- Beraet 

Yıllar adedi adedi rarı verilen eden 

~1965 92~ ~m 54 1^T~ 
1966 118 415 58 210 
1967 81 280 36 48 
1968 35 97 12 

(İlk 6 ay) 

Anayasadaki sosyal hukuk devleti ilkesinin, sosyalist devlet kurmaya imkân verdiği tarzındaki yorumun yaygın bir hal alması için göste
rilen gayretler devam otmiş ve bâzı zümrelerce bu suretle aşırı sol fikirlerin propagandası yapılmak istenmiştir. Doktrin münakaşası altında 
dikta rejimi kurmaya istihdaf eden, milleti sınıflara bölüp bunlar arasında uçurumlar yaratarak, müesses nizamı tahribetmeye çalışan maksatlı 
faaliyetler emniyet teşkilâtınca takibedilmiş ve müsebbipleri adlî mercilere tevdi edilmiştir. 

Cemiyet nizamını zedeleyici toplu gösteri, yürüyüş ve toplantılar kanunlann zabıtaya verdiği yetki hudutları içinde, vatandaşların Anayasa 
ile tanınan haklarına dokunulmaksızm takibedilmiş ve nizamın bozulmasına sebebolacak davranışlara meydan verilmemiştir. 1965 - 1968 yıl
ları zarfında yurdumuzda 401 aded kanuni ve 76 aded kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmiştir. Bu gösterilerde kanun dışına çık
tıkları tesbit olunan 847 kişi zabıtaca adlî mercilere tevdi olunmuştur. Ayrıca vukubulan 233 kanuni ve 45 kanunsuz grev hareketi süresince za-

Mahkûm 
olan 

-
11 
-

Duruşması 
devam eden 

22 
110 
61 
56 

Mahkûm 
olan 

16 
13 
25 
-

Duruşması 
devam eden 

37 
134 
171 
85 
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bıta, kanunların kendisine verdiği görevi titizlikle yerine getirmiş ve bu grevlerde suç işledikleri tesbit olunan 777 sanığı mahkemelere tevdi et
miştir. 

Önceki yıllarda vukubulan talebe hareketlerinden mahiyet ve şümul itibariyle daha değişik şekilde ortaya çıkan 1968 ünivemite ve yüksek 
okul öğrencilerinin boykot ve işgal hareketleri Hükümet ve zabıtaca alman yerinde tedbirler sonunda müessif olaylara meydan verilmeden ön
lenmiştir. 

Uhdesindeki vazifeleri başarı ile yürüten siyasi polis, hazırlanan plân gereğince personel bakımından takviye edilmiş ve geniş surette eğiti
me tabi tutularak keyfiyet bakımından da inkişafı sağlanmıştır. 

Yurdumuzun ekonomik kalkınmasının tahakkuku için memlekette huzur ve sükûnun en iyi şekilde sağlanması lüzumuna inanmaktayız. Em
niyet Teşkilâtı, Anayasanın tanıdığı hürriyetlerin her türlü suiistimalini ve hürriyetleri yok etmeye yönelmiş faaliyetleri dikkatli ve şuurlu bir 
şekilde takibetmekte, suçlularını adlî mercilere tevdi görevini hassasiyetle yerine getirmektedir. 

Görüş ve temenniler : 
Ropummuzun muhtelif bölümlerinde de belirtildiği gibi, son üç yıl zarfında emniyet hizmetlerinin genişlemekte olduğu ve büvük çapta bir 

reorganizasyon faaliyetine girişildiği görülmektedir. 
Bu gayretlerin emniyet teşkilâtının görevlerini başarı ile ifa etmesine zemin teşkil ettiği tesbit olunmuştur. 
Personel miktarının artırılması ile eğitim ve disiplin işlerinin süratle halledilmesi için gerçekçi tedbirler alınmıştır. 
Bütün bu tedbirler alınırken ve reorganizasyon çalışmaları sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin geçen yıllardaki Bütçe Plân Kar

ma Komisyonunda, Yüce Senatoda ve Yüce Millet Meclisinde muhterem üyelerin yaptıkları kıymetli tenkid, görüş ve temennilerinden geniş 
çapta faydalanılmış olduğunu gördük. Bu örnek tutumun diğer bakanlık ve daire bütçelerinin ihzarında da yerine getirilmesinin usul ittihaz 
edilmesi, yapılan kıymetli tenkidlerin realize edilmesinde göz önünde bulundurulması çok yerinde bir değerlendirme olacaktır. 

Bölge trafiği, toplum polisi, turizm polisi gibi yeni hizmet dalarında önemli gelişmeler kaydolunmuş uyuşturucu maddeler kaçakçılığım ön
leme konusunda ciddî bir mücadele açılmıştır. 

Teşkilâtın modern ve teknik malzeme ve vasıta ile teçhizi için 1966 yılından itibaren motorlu taşıt sayısı plânlı bir şekilde artırılmış ve tel
siz sistemi genişletilmiştir. Hizmet müessiriyetini temin eden (SSB) telsiz şebekesinin tesisi ve polisin modernize edilmesinde içişleri Bakanı Sa
yın Doktor Faruk Sükan ile Emniyet Genel Müdürü Sayın Hayrettin Nakipoğlu'nun ve sayın mesai arkadaşlarının gece gündüz arahksız bir 
şekilde çalışmalarını bilhassa takdirle karşıladığımızı ifade etmek yerinde olur. 

Bu arada görüş ve temennilerimizi de belirtmek isteriz. 

1. Büyük faydaları olduğunu müşahede ettiğimiz bölge trafik teşkilâtının diğer bölgelerde de biran önce kurulması şayanı temennidir. 
Bunu sağlamak için polis miktarının ve motorlu vasıtaların yeterli hale getirilmesi lüzumludur. 
2. Trafik polisimiz yeterli miktara ulaşıncaya kadar belediye zabıtasına da şehir içi yollarda trafik kontrolü yetkisinin tanınmasını fayda

lı mütalâa etmekteyiz. • 
3. Polisin hizmetlerini daha müessir kılmak için modern vasıta ve teknik malzeme ile teçhizini en süratli bir şekilde temin etmek zaruridir. 
Bu bakımdan, poliste kullanılmak üzere ithal edilecek vasıta ve malzemelerin gümrük resminden muafiyetini sağlamak faydalı olur düşün-

cesindeyiz. Bunun . için bir tasarı hazırlanması uygun olur. 
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4. 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun tatbikatım düzenliyen yönetmelik hükümleri zaman zaman değiştirilmesine rağ
men henüz gerçeklere ve ihtiyaçlara cevap verecek bir şekle sokulmamıştır. Meselâ, bulunduğu pozisyon icabı, silâh taşımaya yetkili olan köy 
muhtarlarına ancak demirbaş olarak ve köy bütçesinden satmalmmak şartiyle tapma ruhsatı verilmektedir. Eğer bu muhtarın durumu yönet
meliğin muhtarlık dışındaki kıstaslarına da uyuyor ise şahsan tabanca almasını önlemenin nedenini anlıyamadık. 

•Keza, belediye reislerinden özel statülerine göre silâh taşımaya engeli bulunmıyanlara, sırf yönetmelikte belediye reislerinin tasrih edilme
miş olması sebebiyle müşkülât çıkarılmakta olduğundan çok defa tatbikatla belediye reisliği unvanları belirtilmeksizin silâh verilmesi gibi man
tık dışı ve endirek, yollara girilmektedir. Kaymakamlık meslek kademesinden yetişen mülkiye müfettişlerine ve bu arada diğer bakanlıklar 
müfettişlerine silâh taşıma yetkisinin tanımmaydı ve köy ebelerine bile tanınan yetkinin bu zevattan esirgenmesinin sebebi bir türlü anlaşıla
mamaktadır. 

Bunlara mümasil misaller çoğaltılabilir. İlgililerin konuya biran önce eğilmesi ve bu gibi aksaklıkların giderilmesi tavsiyeye şayandır. 
•5. Bilgi alışverişini kolaylaştıran milletlerarası polis münasebetlerinin sıklaştırılmasını da faydalı ve lüzumlu bulmaktayız. 
6. Kadro kanunları ile polis teftiş kadrosunun genişletilmesi memnuniyet vericidir. Plânlı bir şekilde çalışmak durumunda olan poliste 

kontrol ve denetim mekanizmasının önemi açıktır. Bu bakımdan teftiş kadrolarını daha da genişletmek gereklidir. 
7. Trafik hizmetlerinde çalışmaları daha verimli kılmak için hazırlanmış bulunan Trafik Kanunu tasarısının biran önce Yüksek Meclise geti

rilmesini bekliyoruz. 

8. Eğitim konusuna verilen önem inşaatına başlanılmış eğitim sitesinin kısa zamanda ikmalini gerektirmektedir. 
Bu itibarla, yatırımlar için ayrılacak ödeneklerin emniyet ve asayiş işlerinin arz ettiği önemle mütenasibolarak Devlet Plânlama Teşkilâtın

ca yeterli bir seviyeye çıkarılması uygun olur. 

9. Gene eğitimle ilgili olarak Polis Enstitüsü binasının yetersiz olan ve öğrencilerin ihtiyacı bulunan yatakhane ve sınıf inşatamın en kısa 
zamanda başlatılarak ikmal ettirilmesini temenni etmekteyiz. 

10. Özellikle yeni memuriyete başlıyan polis stajyerlerinin eğitim, disiplin ve halkla münasebetler konularına ağırlık verilerek yetiştirilme
leri çok isabetli olacaktır. 

11. Aşırı cereyanların önlenmesi konusunda yetersiz bulunan mevzuatın tedvinini lüzumlu görmekteyiz. 

12. Büyük bir feragat ve vatanperverlikle icabında hayatlarını dahi tehlikeye atarak yurdun her köşesinde vazife gören emniyet mensup
larının özlük haklarının iktisadi ve sosyal hayatın şartlarına göre yeniden ve süratle değerlendirilip, hazırlanacak tasarının Yüce Meclise inti
kal ettirilmesini önemle temenni etmekteyiz. 

Zabıta ile ilgili her konuda yerinde ve haklı hassasiyetini her zaman müşahede ettiğimiz İçişleri Bakanı Sayın Doktor Faruk Sükan'ın bu 
konuyu ele alacağına inanıyoruz. 
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Anayasanın öngördüğü demokratik hukuk devleti düzeninin korunması ve idamesi, her şeyden önce hürriyet nizamı içerisinde kaltanmamı-
zm en esaslı faktörlerinden birisidir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin bu rapor ve temenniler muvacehesinde Yüksek Komisyonun tasviplerine marfıar olmasını; 
memleketimiz ve Emniyet Teşkilâtımız için hayırlı ve başardı olmasını diler saygdar sunam. 

Raportör Raportör 
Manisa Senatörü Ankara Milletvekili 

Oral Karaosmanoğlu Orhan Eren 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idere aylıkları 
12.111 Okullar aylıkları 
12.112 Yataklı tedavi kurumları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.211 Genel idere hizmetliler ücreti 
12.212 Okullar hizmetliler ücreti 
12.213 Yataklı tedavi kurumları hizmetliler üc

reti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 6 584 820) 

12.230 Geçici hizmetliler 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 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira 

177 418 892 

Lira Lira Lira 

282 844 283 308 136 343 

192 653 602 

Lira 

192 653 602 

Lira 

308 136 343 

890 173 186 
4 232 000 

1 

4 326 810 

3 715 200 
517 590 

58 320 

35 700 
22 407 480 

5 040 320 
206 000 
45 000 

865 000 
60 000 

16 191 160 

187 653 600 
5 000 000 

1 

1 
6 620 520 

6 000 000 
517 590 

67 230 

35 700 
24 204 120 

5 279 120 
450 000 
100 000 
905 000 
70 000 

17 400 000 

187 653 
5 000 

6 620 

6 000 
517 

600 
000 
1 

1 
520 

000 
590 

67 230 

35 700 
24 204 120 

5 279 
450 
100 
905 
70 

120 
000 
000 
000 
000 

17 400 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek faz
la çalışma ücreti 

12.430 Konferans ücreti 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayin bedeli ve iaşe bedeli 
12.590 911 sayılı Kanun gereğince verilecek top

lum zabıtası tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ge

reğince verilecek para mükâfatı 
ÖDENEKLER 

12.7.10 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 370 000 

18 870 000 
500 000 

52 458 300 

3 412 000 
1 000 000 

540 000 

1969 yılı ipin 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

20 857 500 

20 107 500 
750 000 

55 180 800 

4 187 000 
1 000 000 

750 000 

20 857 500 

20 107 500 
750 000 

55 180 800 

42 500 700 

9 957 600 

400 001 

1 

400 000 

946 800 

5 516 000 

45 223 200 

9 957 600 

500 001 

1 

500 000 

L 342 800 

6 777 000 

45 223 200 

9 957 600 

500 001 

1 
L 

500 000 

1 342 800 

6 777 000 

4 187 000 
1 000 000 

750 000 
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1969 yılı için 

^ölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 6 277 000) 

II - Yurt drsı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
J 2.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.87.1 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 500 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLEEİ 

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 giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

1968 öde 
Madde B, 

Lira 

150 000 

140 000 

100 000 

100 000 
74 000 

5 005 800 

750 000 
342 500 

2 200 000 
75 000 

1 600 000 
23 300 
15 000 

!neği 
ölüm toplamı 

Lira 

52 836 400 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl amı 
Lira Lira 

200 000 

140 000 

200 000 

200 000 
100 000 

6 673 300 

900 000 
450 000 

3 200 000 
75 000 

2 000 000 
23 300 
25 000 

61 370 300 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

200 000 

140 000 

200 000 

200 000 
100 000 

61 370 300 

6 673 300 

900 000 
450 000 

3 200 000 
75 000 

2 000 000 
23 300 
25 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.320 
13.330 

13.340 
13.380 
13.390 

13.410 
13.420 
13.440 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

Giyim- kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gerederi ve savaş stokları alımları 
ve giderleri' 
Hayvan alımları, tazminleri ve k ö r l e r i 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Haberleşme a r a d a n işletme giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet tahtları işletme ve onarma gider

leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

13 500 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira 

1 005 000 

180 000 
100 000 
665 000 
60 000 

28 813 600 

23 205 200 

4 330 400 
500 000 
728 000 
50 000 

2 935 000 

735 000 
1 700 000 
500 000 

13 512 000 

1 680 000 

400 000 
200 000 

1 000 000 
80 000 

31 505 000 

20 948 000 

7 607 000 
500 000 

1 700 000 
750 000 

3 735 000 

735 000 
2 500 000 
500 000 

16 212 000 

12 000 

16 200 000 

1 630 000 

1 

31 

20 

7 

1 

3 

2 

400 
200 
000 
80 

505 

948 

607 
500 
700 
750 

735 

735 
500 
500 

16 212 

16 

12 

200 

000 
000 
000 
000 

000 

000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 

000 

000 

000 
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1969 yılı için 

Bölün, Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

KİRA GİDERLERİ 

IS.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLI3E1 

GENLE YÖNETİAlî^İLOllAIi İZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.1.10 Hükümet konaklan dışındaki binaların 
yancından korunma giderleri 

!4.140 (Wsay î î ıKai-ayollaH Trafik K,»;^,-.:^;;;! 
gerektirdi^ her çeşit giderler 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ CM-
DERLER 

14.240 Yollama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLER] Kesim toplamı 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 nen maddesinin 
gerektirdiği giderler 

.14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün î 19 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM YM ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 565 000 

G20 000 

20 000 

S00 000 

50 000 

10 001 

1 

10 000 

125 000 

1 005 001 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 565 000 

1 500 000 

100 000 

1 400 000 

50 000 

10 001 

1 

[0 000 

256 000 

İ 816 001 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 565 000 

1 816 001 

1 500 000 

100 000 

1 400 000 

50 000 

10 001 

1 

10 000 

256 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.41.0 

16.620 

16.710 
16.720 

16.810 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Uluslararası yurt iei toplantı giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onanım 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplan;ı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L Lira Lira Lira 

1 

:î 000 000 

100 000 

1 

4 000 000 

170 000 

1 

4 000 000 

170 000 

50 000 
50 000 

1 100 000 

100 000 
70 000 

1 500 000 

100 000 
70 000 

1 500 000 

282 844 283 
52 836 400 
1 005 001 
7 698 520 
4 200 001 

348 584 205 

308 136 343 
61 370 300 
1 816 001 
7 590 520 
5 670 001 

384 5! 583 165 

308 136 343 
61 370 300 
1 816 001 
7 590 520 
5 670 001 

384 583 165 
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Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

- 3 7 2 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 yılı tahminleri 1 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1989 yılı için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ü Telckominikasyon binası etüt ve proje 

giderleri 

(Baymdrılık Bakanlığı Bütçesine) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Karakol ve hizmet bina ve tesisleri ikmal 
ve büyük tamirat 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
23.613 Teknik personel gideri 

Lira Li Lira Lira Lira 

1 300 00ü 

16 030 000 

4 770 000 
10 760 000 

500 000 

1 300 000 

16 030 000 

245 000 

1 250 000 

20 505 000 

9 505 000 
10 000 000 
1 000 000 

245 000 

1 250 000 

20 505 000 

0 

0 

20 505 000 

9 505 000 
10 000 000 
1 000 000 

0 

0 

20 505 000 
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1969 yılı için 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 245 000 0 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 300 000 1 250 000 0 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI Bölümü toplamı 16 030 000 20 505 000 20 505 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 17 330 000 22 000 000 20 505 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE. MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.621 6535 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 

85 032 

200 000 

500 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 
- • . • • — 3 

500 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 

750 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 

750 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 

750 000 

1 000 000 

85 032 

200 000 

750 000 
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Bölüm Madde 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 000 000 
85 032 

200 000 
500 000 

1 785 032 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 
85 

200 
750 

2 035 

000 
032 

000 
000 

032 

1 

2 

000 
85 

200 
750 

000 
032 

000 
000 

035 032 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Jandarma Genel Komutanlığının 1969 malî yıh bütçe teklifi tasarısı ve ekleri tetkik edilerek aşağıdaki çeşitli başlıklar altında tasvibinize su-
nulmuştur. 

BÖLÜM - I 
Giriş : 

Jandarmanın görev ve teşkilâtı; 
1706 ve 6815 sayılı kanunlar ile zabıtaya görev tahmil eden diğer bütün mevzuat gereğince; genel emniyet ve asayişi temin ve idame etmek, 

kanun ve nizamların tatbikatını sağlamak, sınır ve kıyı karasularının emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kavakçılığın men, takip ve tah
kiki, gerektiğinde yurt savunmasına Silâhlı Kuvvetler mey anında iştirak etmek Jandarma teşkilâtının en belirli görevleridir. 

Bu anagörevlerin yanında ceza evlerinin dış muhafazası, adlî tebligat, PTT nin gece mesai yapmadığı yerlerde vatandasın telefon konuşma, 
sım sağlamak, mahkûmların sevk ve izin kullanmalarında nezaret gibi pek çok talî görevi de vardır. 

Teşkilât : 
Jandarma Genel Komutanlığı yukarda sayılan hizmetlerini yapabilmek üzere şu şekilde teşkilâtlanmıştır; 
1. Jandarma Geenl Komutanlığı Karargâhı: Bütün Jandarma birliklerinin temsil,'sevk ve idare edildiği merkez karargâhı durumundadır. 
Ast birliklerin her türlü ihtiyacını giderdiği gibi üst ve diğer teşkillerle ilgisini sağlar. 
2. -Sabit jandarma birl ikleri: 
Mülkî teşkilâta paralel, konuş ve kuruluşu vardır. 11, ilçe, bucak bünyesinde emniyet ve asayişle doğrudan doğruya görevli personeldir. 
Halen Doğu, Batı ve Orta Bölge komutanlıkları grupları içinde sicil, disiplin ve ikmal hizmetleri görülmektedir. 
3. Soyar jandarma ve deniz jandarma birlikleri : 

Hudut ve karasularımızın korunması, kaçakçılığın önlenmesi, denizlerimizde kanun ve nizamlara aykırı balık ve sünger avlanmasını önlemek 
üzere kurulmuş bir teşkilâttır. 

Güney Boğu'da Suriye'den Rus hududuna kadar olan kara kısmı ile İskenderun'dan başlıyan Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyıları sorumluluk 
sahalarıdır. 

4. Komando birlikleri .-
Türkiye'nin jandarma bölgesinde ihtiyaç duyduğu çevik, seri ateş ve hareket kabiliyeti olan toplu jandarma birliklerini teşkil etmektedir. 
Bilhassa asayiş yönünden önem arz eden yerlerden'başlanılmak üzere kurulmuş olan iki tabur ve bir bölük halinde f a a l i y e t t i r . 
Bu birlikler araç, personel, silâh bakımındanen yüksek seviyede bulunmaktadır. 
5. Eğitim birlikleri : 
Bütün jandarma birlik ve müesseselerine çeşitli ihtisas personelini yetiştiren teşekküllerdir. Buralara gelen celp eratı okuma - yazma bilme

dikleri takdirde bunu da öğrenir, ondan sonra jandarma meslek, şoför eğitimi gibi temel ve ihtisas eğitimine tabi tutulurlar. Ayrıca komando 
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erleri yetiştiren özel er eğitim merkezi olduğu gibi jandarma subay ve astsubay ve çavuşların temel ve tekâmül derslerinin verildiği Jandar
ma Subay ve Astsubay okulları Komutanlığı da mevcuttur. 

6. Müesseseler: 
Jandarma teşkilâtının ikmal, onarım., depolama ve imal hizmetlerini gören teşekküllerdir. 
İstanbul, Ankara gibi görevlerini yapabilecek mahallerde faa l im göstermektedir. 
Başlıçaları İstanbul Levazım Amirliği ve bağlıları, Ankara Ağır linkım Fabrikası ve kam,, depolarda-. 

Bf>u.At - JI 
1989 Bütçesinin anarakamlan : 

•Janda'ma Genel Komutanlığının 1969 malî yılındaki hizmetlerinin, .fası için teklif edilen bütçe toplamı 510 431 916 liradır. Bu miktarın 
496 760 916 lirası (A/1) cari harcamalar, 7 315'000 lirası (A/2) Yatırım harcamaları ve 6 356 000 liram da (A/3) Sorma ve teşkili ve trasfer harcama
1arı cetvellcrindedir. 

1969 -maili vılı için teklif edilen ödenek 1968 yılıııa göre; cari harcamalarda 37 608 198 lira fada ve !68 999 lira noksan, vatırım harcamalarında 
6 315 000 l i r ; fazla, 11. 050 000 lira noskau ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında da, 536 000 lira fazla olmak üzere ceman ve net 33 240 199 
lira fazlasivle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Takdim*edilmiş olan bütçenin gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi fazlalıklar kanmıi, kadro, hizmet artışları karşılığı olup teşkilâtın daha 
iyi. teçhizi ve iskânına, aynı zamanda daha yüksek randımanla faaliyet göstermesine tabsis ediimiştir. 

BÖLÜM - I I I 
Eütçedeki artış ve eksilişlerin izahı : 

1. (A/ l ) Cari harcamalar cetvelindeki (artış) m izahı : 
Bu cetveldeki 37 608 198 liralık artışın sebe'p 

ieri şu nedenlere dayanmaktadır: 

10 868 197 Personel giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir -
4 349 000 Askerî personelin üst derece terfi farkları ile 1969 vılı için alman 90 subay, 230 astsubay, 1 000 er ilâve kadrosunun maaşjarı. 
1 714 719 1969 yılı için alman 41 (D) cetveli hizmetli, 10 Vevmiveli teknik personel ve 20 işçinin ücret ve gündelikleri. 

859 000 Yukarıda bahsi geçen yeni kadroların kesenek, prim, çocûk zammı, doğum ve ölüm yardımı, tedavi gideri. 
7 080 Jandarma Su-bay Okulunda verilen ders ücreti ilâvesi. 

2 714 400 1969 yılı için alman ilâve kadro personelinin tayın bedeli, hizmet eri zammı ve kıta "azminatı. 
50 000 Başarı ikramiyesi ilâvesi. 
81 000 Tamamlanan hâkim kadrosunun hâkim tazminatı. 



25 - Jandarma Genel Komutanlığı - 380 -

1 092 998 Yeni kadroların sürekli görev yo l l an ile müfettişlerin ve yurt içi, yurt tanda çeşitli görev ve kurslara, fakültelere katüacak perso
nelin yollukları. 

löToTm 
21 400 000 Yönetim giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir : 

133 000 İlâve kadroların ve diğer mevcudun ihtiyacı olan kırtasiye, basılı evrak ve döşeme. 
850 000 Su, temizlik ve aydınlatma giderlerinden günün ihtiyaçlarını karşıhyacak miktarın ilâvesi. 

20 165 000 İlâve edilen kadro personelinin yiyecek, giyecek, yakacak ve ilâç bedelleri ile yeni hizmete giren araçların isletme ve onarma bedelle
ri, 1969 yılında alımı programlanan telsiz, motorlu* araç, silâh, helikopterlerin alımı, kuvvet kaydırmaları, yeniden teşkilâtlanma ihti
yaçlarının ve krlminal büroların giderleri. 

250 000 Telefon haberleşmesinde yetismiyen ödeneğin ilâvesi. 
2 000 Jandarma Genel Komutanının teftiş gezileri için isletme ve onarım bedeli. 

7o^8~197 Toplam. 
190 000 Eğitim ve araştırma giderleri artışı olup dağılımı şöyledir : 
100 000 Mve edilen er kadrosunun eğitim gideri. 
20 000 Kamp ve dinlenme yerlerinin gideri : 
20 000 Spor ve izcilik gideri. 
50 000 Manevra ve tatbikat giderleri. 

190 000 Toplam. 
5 000 Kurum giderleri bölümü artışı olup dağılımı şöyledir : 
5 000 Jandarma Astsubay Okulunun ders ve eğitim malzemesi gideridir. 

5 145 001 Çeşitli giderler bölümü artısı olup dağılımı şöyledir : 
125 000 Gizli haber alma giderleri. ' 

20 001 Silâhlı Kuvvetler tören çimleri ile hudut birliklerinin komşu ülke temsilcileri ile yaptıkları protokol ve karşılamalarda gerekli ağır
lama giderleri. 

5 000 000 Çoğu harap, kerpiç ve onarıma muhtaç jandarma .birlik ve karakollarının bir kısmının yeniden inşa ve bir kısmının da küçük onarımları 
gideridir. 

5 145 000 Toplam. 

37 608 198 (A/ l ) Cari harcamalar cetveli artış .toplamı. 
2. Cari harcamalar cetvelindeki (Azalış) m âzahı : 
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Bu cetveldeki 168 999 liralık azalışın izahı şöyledir : 
168 999 lira Ikanuni bir indirim olup, sebeplerini şu şekilde sıralryabiiiriz : 

( 168 999) 163 000 Sivil personelden üst derece alanlardan hizmetten ayrılanların karşılığı indirilmiştir. 
5 999 Temsil ödeneği ile kıta tazminatının aynı zamanda venilemiyeceğine dair Sayıştay karan gereğince indirilmiştir. 

168 999 Toplam. 

168 999 (A/ l ) cetveli azalışlar toplamı, 
3. (A/2) yatırım harcamalarındaki (Artış) m izahı :-
Bu cetveldeki artışlar toplamı 6 315 000 lira olup dağılımı şöyledir : 

( 6 315 000) 1 200 000 İmroz adasında yapılacak uçuş pistinin ilk yıl inşa bedeli. 
3 524 000 Jandarma subay ve astsubayları için inşa ediluekte olan lojmanların 1969 yılı payı olarak ve (27) yerde (158) daire in

şası için. 
1 591 000 Jandarma birlik ve teşkilleri ile birlikler arası ve görev sahalarındaki arazi ıslahı, yol yapımı için alınacak yol ve is 

makinaları bedeli olarak. 

6 315 000 Toplam 

6 315 000 (A/2) cetvelindeki artışlar toplamı. 
4. (A/2) Yatırım harcamalardaki (Azalış) in izahı. 
Bu cetveldeki 11 050 000 lira olan azalışın dağılımı şöyledir : 

(11 050 000) Azalışlar toplamı. 
11 000 000 İnşası plânlanan sahil muhafaza botlarının 1969 yılında plândan çıkarılması, ödenek ayrılamaması sebebiyle indirilmiş

tir. 
50 000 1968 yılında kundura fabrikası etüt ve proje gideri olarak alman ödeneğin etüdünün sona ermesiyle yeniden bütçeye 

konulmasına lüzum görülmediğinden çıkarılmıştır. 

11050 000 Toplam. 

11 050 000 (A/2) cetvelindeki azalışlar toplamı. 
5. (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki (Artış) in izahı : 
Bu cetveldeki a r t a toplamı 536 000 lira olup dağılımı şöyledir : 

536 000 281 000 İnşa edilecek bina Ve lojmanların arsa bedelleri ile hudut istimlâklerinde ödenecek arazi bedeli olarak ilâve edil
miştir. 
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5 000 Görevde ölenlerin ailelerine verilen tazminat ödeneği yetişmediğinden ilâve edilmiştir. 
250 000 Jandarma Teşkilâtının muhtelif hakiki ve hükmî, şahıslara olan borcunu kısmen ödiyebilmek maksadiyle ilâve edilmiş

tir. 

536 000 Toplanı 

536 000 (A/3) cetvelindeki artışlar toplamı 
1969 bütçesi 1968 yılı ile mukayese edildiği takdirde; 
493 238 718 1968 ımalî yılı Bütçesi (Bayındırlık Bakanlığındaki dâhil) 

44 459 198 1969 yılı artış genel toplamı 
11 218 999 1969 yılı azalış genel toplamı 
33 240 199 1969 yılı net,artışı (% 6) olmaktadır. 

Teklif edilen bütçede İmroz uçuş pisti ve jandarma subay ve astsubay lojmanarı hizmetlerine ayrılan iki maddede cem'an 4 724 000 liranın 
ilgili bütçe maddeleri (ile inşaatı yaptıracak Bayındırlık Bakanlığı bütçesine intikali gerekmekte ve ilgili maddelere gerekli meşruhatın verildi
ği görülmektedir. 

BÖLÜM - IV 
1968 yılında yapılan işler 
1. T. B. M. M. de yapılan tenkid ve temenniler : 
Sayın senatör ve milletvekilleri tarafından yapılan tenkid ve temenniler bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi dikkatle ele alınmış, bunlardan 

mümkün olanlar yerine getirilmiş ve bir kitap halinde neşredilerek takdim olunmuştur. Bu husus sayın üyelerce memnuniyeti mucibolmuş 
ve takdire şayan 'görülmüştür. 

2. Personel durumu ve alman tedbirler : 
Halen (1 nci) bölümde arz ve teah edilmiş bulunan görevleri ifa etmek üzere jandarma personelinin sabit birliklerdeki asayiş hizmetlerine 

ancak (26 326) kişı ayrılabilmiş bulunmaktadır. 

Artan nüfus ve jandarma görevleri muvacehesinde 100 Km2 lik görev sahasına 4 ve 680 kişiye 1 jandarma eri isabet etmektedir. 
Dünya istatistiklerine göre bu rakam oldukça düşüktür. Bununla birlikte görevlerin ifasında büyük gayret ve fedekârlıkla çalışıldığı, asa

yiş rakamlarındaki tetkikten anlaşılmaktadır. 

Halen jandarma subayı noksanlığı personel bakımımdan en büyük problem olarak görülmektedir. Jandarma teşkilâtı bulunan (Merkez ilçe
leri dâhil) (632) ilçeden halen (161) adedinde (% 25 inde) muvazzaf jandarma subayı bulunmakta (31) adedinde (% 4 ünde) liyakatli hu
kuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu yedek subaylar vekâlet etmekte, (440) aded ilçede jandarma komutanlığına vekâlet edecek ni
telikteki astsubaylar tarafından yönetilmektedir. Böylece, ilçelerin % 29 u ısubay, % 71 i astsubaylar tarafından yönetilmiş olmaktadır. 
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Halen (217) ilçe merkezinde polis teşkilâtı yoktur, bu hizmetleri de jandarma görmektedir. Subay kaynaklarından istifade ile mezun 
adedi artırılarak 1974 yılma kadar noksanların tamamlanması için tedbir alındığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Bundan başka 1969 yılında uygulanmak üzere sabit jandarma birlikleri personel noksanlarının tamamlanmasına birinci öncelik veril
diği, kadrolardaki artışın, asayiş ve emniyetle g irevli bu birliklere tahsis edileceği öğrenilmiş bulunmaktadır 

1969 yılı için alman (90) subay, (230) astsubay, (1 000) er fiilî kadrosu bu birliklerin ihtiyacını kısmen olsun karşılamak maksadına ma
tuftur. 

Sabit birliklerin ihtiyacım karşılamakta, asayiş bakınımdan önem arz eden il ve ilçeler önplâna alınmakta, personelin ehliyetli, bölge hizmeti, 
ile durumu ve isteği de göz önünde bulundurulmaktadır. 

3. Kara, deniz, hava araçları ve telsizlerin du 'umu: 
Sabit jandarma »için yurdumuzda kara yollarındaki ilerleme ve jandarma deniz birlikleri için yurdun üc tarafının denizle kaplı oluşu, arızalı 

bölgelerde de helikopter ihtiyacı bariz olarak görülmektedir. 
Bununla birlikte hâlihazır vasıta durumu ihtilaçları karşılamaktan veya kadroları tamamlamaktan pek uzaktır. 
Jandarma Teşkilâtının araç ve telsiz bakımından'takviyesinde fayda görülmektedir. Modern sistem ve gereçlerle mücehhez jandarmanın cok da

ha müessir vazife göreceği malûmdur. 
4. Resmî bina ve lojman durumu: 
Yurdun en uzak ve mahrumiyet yerlerine kadar dağılmış ve hizmet ifa eden jandarmanın grek görev yaptığı binalar ve gerekse personelinin 

ikamet edeceği lojmanlar da yeterli değildir. 
Halihazır durum şöyledir: 

İhtiyaç 1968 de Bakiye Mevcut 
Aded' ulaşılacak seviye ihtiyaç yüzdesi 

Eesmî bina 5 348 1 593 4 755 29,6 
Sb. Astsb. lojmanı 5 434 772 4 662 14 

Eksik görülen binalar ya otunılamıyacak derecede harap veya kerpiç ve gayrimüsait kiralı binalar durumundadır. 
Bunlara ait slayt ve fotoğraflar Jandarma Genel Komutanlığında görülmüştür. Bir fikir edinmek istiyen sayın üyelere .gösterilecektir. 
5. Silâh ve teçhizat: 
Jandarma teşkilâtının elindeki silâhlar genel ol arak 1706 sayılı Kamına istinaden ordudan alınmış eski modellerdir. 
Fakat modern otomatik silâhlarla teçhiz edilmek üzere yapılan plânın uygulanmasına geçilmiş olduğu ve kısmen bâzı birliklere verildiği öğre

nilmiştir. 
6. Toplu sistem uygulaması: 

Bilindiği gibi (Toplu sistem) jandarma erlerinin 5 - 10 kişilik sabit karakollara dağıtılmayıp icabeden yerlerde 40 - 100 kişilik takım, bölük ha
linde bulundurulması, ihbar, şikâyet, devriye gibi hizmetlere bir rütbeli komutasında gönderilebilmesidir. Toplu sistemde disiplin, ikmal, iaşe, eği
tim, kuvvetli bulunma avantajları vardır. 
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Ancak bu sistemin uygulanması; nakil vasıtası, yol, iskân ve muhabere imkânlarına bağlıdır. 
1961 yılından beri tecrübe edilen bu sistem şimdiye ikadar 10 ilde devamlı ve 14 ilde de deneme maksadiyle kurulmuş bulunmaktadır. 
•Mütaakip yıllarda öncelikle toplu sistem uygulayan yerlerdeki araç, telsiz,, bina ihtiyaçları giderilmeden yeni illere teşmiline gidilmiyeceği ve 

dememede başarı sağlıyamıyacak yerlerle icabe denlerde sabit karakol sistemine dönülebileceği, komanda birliklerinin de icabında talkım ve bö
lükler halinde il jandarma komutanlıkları emrine verileceği öğrenilmiştir. 

Dağınık (karakol sisteminin eskiden beri alışagelmiş ve fazlasiyle benimsenmiş bir şekil loluşu ve hattâ daha semereli olacağı kanaati vardır. 
Ayrıca toplu sistem uygulaması için icabeden ulaştırma, haberleşme, iskân şartları tam mâna siyle sağlanmadıkça daha vaygm hale getiril

mesi mahzurludur. 
7. Eğitim ve diğer hizmetler : 
Jandarma teşkilâtınca acemi (olarak .gelen erler çeşitli eğitim merkezlerine sevk edilerek mesleke yararlı hale getirilmekte ve «nidan sonra gö

reve sevk edilmektedirler. 

Bu meyanda .okuma - yazma bilmiyen vatandaşlar da bunu öğrenmektedir. Jandarma teşkillerinin .ihtiyacı olan şoför ve makinist erat, 
şoför eğitim merkezlerinde yetiştirilmektedir. 

Söğüt'te bulunan köpek eğitim merkezinde iyi cins bekçi ve polis köpekleri yetiştirilmeye başlanmıştır. 
Aynı yerde tavşan, arı, kümes hayvanları yetiştiriciliği için imkânların hazırlandığı, erlerin memleketlerine dönerken pek çok balamdan 

yetiştirilmesine ve faydalı birer vatandaş olmasına çalışıldığı müşahade edilmiştir. 
1969 malî yılında Jandarma Spor güçleri de bir hayli başarı elde etmiş ve millî maratoncu Akçay bu güçlerden yetiştirilmiştir. 
Ağaçlandırma, köy okullarının kalkınmasına yardım gibi bir çok yapıcı sosyal faaliyetlerde de bulunulduğu öğrenilmiştir. 
8. Emniyet ve asayiş du rumu: 

1964 yılından 1967 yılma kadar birer yıllık ve 1968 yılı 10 aylık olmak üzere asayişe müessir (gasp, soygun, öldürme, jandarma ile müsa
deme veya jandarmaya tecavüz, cezaevlerinden toplu firar, kasden yangın, silâhlı kadın ve kız kaçırma, cebren ırza geçme, meskene 
silâhlı tecavüz, köyler ve aşiretler arasında silâhlı olaylar, büyük baş hayvan hırsızlığı) olayların seyri aşağıda gösterilmiştir : 

1968 
Asayişe müessir olaylar 1964 1965 1966 1967 (On aylık) 

Toplam olay adedi 3 961 3 974 2 401 4 076 3 535 
Toplam suçlu adedi 8 315 8 916 10 931 8 835 7 212 
Toplam yakalanan adedi 7 589 8 052 9 880 7 914 5 985 
Toplam takipte kalan aded. 726 858 1 0 7 1 921 1227 

Bu olayların detay rakamları Bakanlıkça hazırlanıp tetkikinize sunulmuş olan (Tenkil ve temennilere verilen cevaplar) broşüründe 
cuttur. 

Türkiye'de suçların teşekkülünde en mühim unsur ekonomik ve sosyal problemlerimizdir. 
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Diğer bölümlerde jandarmanın mevcut imkânlarını açıklamış bulunduğumuzdan burada suç artçında önleyici zabıta görevlerinin iyi ya
pılmamasının rolü olduğunu ifade etmek kabildir. 

Ancak demokratik gelişmeler, Devlet kuvvetinin zor kullanma ve sindirme yolundan asayiş sağlanmasını mümkün kılmam akadır. 
Ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere paralel olarak suç miktarlarında azalmalar "beklenmektedir. 
Bu arada zabıta kuvvetlerinin de daha iyi görev yapacak seviyeye getirilmesinde, teçhizinde büyük faydalar olacağı muhakkaktır. Bu tak

dirde suç faillerinin yakalanma oranındaki yükselmeler yeni suç'işlenmesini de önleyici rol oynıyacaktır. 
9. Kaçakçılık olayları : 
1964 - 1968 yılları arasındaki kaçakçılık olaylarının bâzı rakamları aşağıya çıkarılmıştır. (1968 yh 10 aylıktır.) 

1968 
1964 1965 1966 1967 (On aylık) 

Toplam olay adedi V^6 2 3 U 2 ^ 9 2~883 2960 
Yakalanan failler diri 1 330 1 748 1 349 1 265 1 125 
Ölü 15 17 17 18 8 
Yaralı 24 14 24 17 8 
Rayiş kıymeti (milyon) 22,9 20 33,5 46,5 30 

Kaçakçılığın ilk nedeninin ekonomik olduğu malûmdur. Yukarıda görüldüğü gibi ele geçen kaçak eşvanm artmakta olması, zabıtanın 
görevini ifa ettiğini, fakat ekonomik ve sosyal tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Kaçakçılık bilhassa silâh, mermi, çakmak, ipekli ve sair mensucat, tekel maddeleri, canlı hayvanlar, ve uyuşturucu maddeler çeşitlerini ihtiva 
etmektedir. 

Diğer konularda olduğu gibi emniyet ve asayiş kuvvetlerinin takviyesi meyanmda, ekonomik tedbirlerin bu konuya hal çaresi teşkil edeceği 
kanaatindeyiz. 

10. 1968 malî yılı Bütçesinin uygulanmasında çekilen malî güçlükler : 
1968 malî yılı Bütçe uygulamasında başlıca üç noktada güçlükle karşılanıldığı beyan edilmiştir. 
a) Bloke edilen ödenekler : 
Bütçe kanunları ile verilen ödeneklerin bir kısmı bloke edilerek kullanılmasına imkân bırakılmamıştır. 
Bu şekildeki hem paralı hem borçlu kalma durumuna bir hal çaresi bulmak gerekmektedir. Blokaj usulü yerine düşük tavan usulünün 

uygulanması temenni edilmişir. 
b) Nakit (Likidite) sıkıntısı : 
Ödenek bulunduğu ve hizmet görüldüğü, evrakı tamamlandığı halde; bilhassa ay başı ve yıl sonlarında istihkak sahiplerinin alacaklarının 

ödenmesinde, avans ve kredi tedarikinde güdükler çekilmiştir. 
c) Dövizli alımlarda çekilen güçlük : 
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Yurt içinde tedariki kabil olımyan araç, cihaz, telsiz ve silâhlar için döviz tedarik ve tahsisinde güçlüklerle karşılaşılmıştır. 
Bu hususun yurt çapında geniş yatırımlara girişilmiş olmasından, döviz ihtiyacmm artmasına bağlı olduğu tahmin edilmektedir. 
11. 1968 bütçesinin diğer uygulamaları : 
Bütçe ile alman ödenekler âzami tasarrufa riayetle kullanılmış ve (R) formüllerine uyulmuştur. 
Askerî personelin Jandarma Dikimevinde imali mümkün olan bütün teçhizatı ve giyim eşyası, bu müessesede yaptırılmış, araçların büyük 

onarımları da Ağır Bakım Fabrikası ve diğer onarım kademelerinde yaptırılmıştır. 

Döşeme ve demirbaş eşya kullanılmasında lükse kaçılmamış standart malzemeler Devlet Malzeme Ofisinden sağlanmıştır. 
Büyük onarım ve inşa hizmetleri Bayındırlık Bakanhğma Jandarma Genel Komutanlığı için konulmuş ödeneklerden yaptırılmış ve 50 000 li

raya kadar küçük inşaat, teşkilâtın kendi imkânlarınmda katümasiyle yaptırılmıştır. 

1969 bütçe teklifinin getireceği yenilikler : B Ö L Ü M " V 

Teklif olunan 1969 jandarma bütçesi kabul buyurulduğu takdirde araç, gereç ve teçhizat bakımından nispî ilerleme kaydedileceği ve dola-
yısiyle başarı nisbetinîn artacağı muhakkaktır. 

1969 Jandarma Genel Komutanlığı bütçe teklifindeki ödenekler fiilî kadrolara yetişecek miktarda olup tasarruf imkânı görülememiştir. 
Yatırım cetvelindeki ödenekler ile kamulaştırma ödeneği Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden geçirilmiştir. 
1969 yılı için alman 41 (D) cetveli ücretli personelin çeşitleri şunlardır : 10 kişi telsiz operatörü, 2 teknisyen, 10 makinist, 11 usta, 

4 aşçı ve 4 fırıncı. 
Bunların ihtisasları ile ilgili hizmetlere tahsis edileceği ve lüzumlu olduğu anlaşılmıştır. 

Goruş, teklif ve temennilerimiz: 

1. 1969 malî yılı Bütçesinde sabit jandarma eratı tayın ve iaşe bedeli 120 lira üzerinden hesabedilerek konulmuş bulunmaktadır. 
Bu paranın içerisinde ederin yemek pişirme odunu ve temizlik maddeleri de vardır. 
Günde insan başına 4 lira düşmekte, sabah, öğle ve akşam yemeklerini bununla mşirip yemesi gerekmektedir. 
Ekserisi karakollarda 5 - 10 kişilik gruplar halinde hizmet gören bu erlerin; toplu satmalına, birlikte pişirme, imkânları da yoktur. 
Bazen görev icabı dolaştığı yerde 'lokantalardan yemek icabetmektedir. 
Bu durumda yetişkin bir insanın günde 4 lira ile beslenmesine imkân olamıyacağı aşikârdır. 

Aynı yerlerde diğer bir kanuna göre mahallî rayiç üzerinden iaşe edilen askerlik şubeleri erleri 150 - 180 lira üzerinden bedel almaktadır. Ya
pılan incelemelere göre jandarma erinin asgari, aylık 165 lira üzerinden iaşesinin kiLayet edeceği hesaplanmıştır. Bu husus Jandarma Genel Ko
mutanlığı Bütçesinin 12*530 taym bedeli ve iaşe bedeli maddesine 18 000 000 lira ilâvesini zaruri kılmaktadır. Bir an önce gerçekleşmesinde çeşitli 
yönlerden fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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2. 1968 malî yılmda bilhassa yurt dışından getirilmek zarureti olan araç, telsiz ve silâhlar için döviz temininde güçlükle karşılaşılmıştır. 1969 
yılında da aynı duruma düşülmemek üzere ithal kotalarında özel bir kod numarası ile emniyet ve asayiş hizmetleri için'getirilecek cihaz ve var 
talara yer ayrılmasının ilgililerce dikkate alınmasını temenni ederiz. 

3. 1969 yatırımlar bölümünde jandarma teşkilâtının bina ihtiyacının giderilmesi için yeni hizmet ödeneği ayrılamamış ve devam eden işler 
için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine bir miktar ödenek konulmuştur. Gelecek yıllarda Hükümet otoritesinin temsil edildiği, adalet ve hudutların 
ilk kapısı jandarma teşkillerinin de bina ihtiyaçlarının öncelikle dikkate alınmasını temenni ederiz. 

4. 1968 bütçesi (R) cetvelinde 16 810 bina onarımları açıklamasında J. Gn. Komutanlığınca 50 000 liraya kadar küçük inşaatın bu teşkilâtça 
yapımına müsaade edilmiş bulunulmaktadır. 1969 yılı için bu'tahdidin kaldırılması suretiyle talip çıkmıyan veva er ve is makinalarmdan istifa
de ederek emaneten yaptırılacak işlerde bu miktarın 2 000 000 liraya çıkarılması teklif edilmiştir. 

Bu husus hem maliyeti düşürecek, hem âtıl güçlerin hizmete girmesini, ayrıca bitirilcmiyen inşa işlerinin tamamlanmasını sağlıvacaktır. 
(E) cetveli yazılışında bu hususun dikkate alınmasını dileriz. 
5. J. Gn. K. lığı ile M. S. B. lığı arasında ötedenberi çeşitli konularda bir işbirliği mevcuttur. Bu meyanda karşılıklı hizmetler, mevcut teş

kilât ve imkânlardan istifade ile daha kolay yapılabilmektedir. 
Ancak âni ve arızi hizmetler önceki yıldan plânlanamamış ve bütçelere yeterli ödenek konulmamış veya jandarma için yapılacak hizmet öde

neği M. S. B. bütçesine konulmamış ise bütçeleri ayrı olan bu iki teşkilâtın ödeneklerini birbirine transferinde güçlükler çıkmakta ve kanuni 
aktarma zorunluluğu doğmaktadır. Bu hususu sağlamak üzere M S. 13. ve İçişleri Bakanlığı arasında varılacak mutalbakat üzerine, gerekli öde
nekleri, karşılıklı fasıl ve maddeler arasında aktarmaya Maliye Bakanına yetki verilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bütçe Kanununun metin kısmına eklenecek bir madde ile bu hususun da sağlanmasını temenni ederiz. 

6. 1969 bütçesi hazırlanırken sefer stoklarına yer verilmediği, muhtemelen yeteri kadar ödenek bulunmadığı görülmüştür. J. Gn. K. lığının 
10 yıllık sefere hazırlık plânına göre yıllık 67 milyon liraya ihtiyaç bulunduğu öğrenilmiştir. Bu miktarın ayrılması kabil olmasa dahi sefer 
stokları için münasip bir ödeneğin ayrılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

7. Jandarma teşkilâtının dış ülkelerden getirdiği askerî cihaz, teçhizat ve araçlardan Gümrük Tekel Bakanlığınca vergi alınmasına teşebbüs 
edildiği müşahade edilmiştir. 

Emniyet ve asayişin sağlanması ve kaçakçılığın men ve takibi gilbi çok önemli görevleri idari yönden içişleri Bakanlığına bağlı olarak yürüten 
jandarma teşkilâtı 1706, 211 ve 926 sayılı kanunlara göre de talim terbiye ve kısmi ikmal bakımından Genelkurmay Başkanlığına ve Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. 

özellikle seferde mevcudunun büyük bir kısmı ciheti askeriyeye bağlı olarak çalışacağından 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesin
deki gümrük muafiyetinden faydalanmasının kanuni bir icabolduğu kanaatindeyiz. 

Bununla beraber jandarma teşkilâtının ithal ettiği silâh, araç ve gereçler için gümrük işlemine tevessül edilmesinin sebebi anlaşılamamıştır. 
(Sayıştaym bu konuyu, bir işlem dolayısiyle istizaha tâbi tuttuğu ve aynı kanaatte olduğu ifade edilmiştir.) 
8. Jandarma Genel Komutanlığının 1954 - 1968 yılları arasında alacaklılarına henüz ödenmemiş 11 milyon lira civarında karşılıksız borcu ol

duğu .öğrenilmiştir. Bu borcun tasfiyesi için kanun çıkararak ek ödenek verilmesi hakkındaki teşebbüs henüz sonuçlanmamıştır. Birçok vatandaş 
ve iş sahibini ilgilendiren bu konunun biran evvel neticelendirilmesini ve Devletin hakiki ve hükmi şahıslara borçlu bırakılmamasını temenni ede-
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riz. î 
9. 1969 malî yılı Bütçe Kanununun tasarısı (R) cetveli 13.330 savaş gereçleri maddesinin açıklamasında (8) nci fikra olarak aynen (237 sayılı 

Kanuna göre kullanılan taşıtlar savaş gereci sayılmaz ve bu tertipten alınmaz.) denilmektedir. Bu ek 1968 bütçesinde yoktur. 
237 sayılı Kanunda pikap, kamyonet, otobüs, minibüs gibi var ta lar sayılmaktadır. Bu vasıtalar çeşitli maksatlarla askerî hizmetleri görecek özel 

tip model ve cihanlarla donatılmış olarak orduda ve jandarmada kullanılmadadır. Bu vasıtaların standardizasyonuna büyük önem vermek icabet-
mektedir. Halbuki yukarda bahsi geçen 237 sayılı Kanun gereğince vasıta alımı Devlet Malzeme Ofisince yapılmakta ve standartları her yıl değiş
mektedir. Silahlı Kuvvetlerin (jandarmanın) birlik ve beraberlik istiyen dış görünüşü ile 237 sayılı Kanun tatbikatı uyuşanıamaktadır. 

1969 malî yılında Jandarma öenel Komutanlığı standartlarına uygun taşıt alımı bu bütçe maddesinden yapılacaktır. Yukarda açıklanan (R) 
cetveli ilâvesinde bu alıma mâni olmak istiyen bir hava mevcuttur. 1969 mâlî yılı tatbikatında ihtilâfa meydan vermemek, sadece taksi tipi araçların 
kastedildiğinin belirtilmesi için yukarda bahsi geçen (R) cetvelinin açıklığa kavuşturulması lüzumludur. 

10. Jandarma Genci Komutanlığının kıyı koruma ve kaçakçılığı önleme görevlerini ifada kullarubğı .sahil muhafaza botları için 1969 bütçesine 
ödenek konulmadığı görülmüştür. Dairesinin bütün isteklerine rağmen' ödenek konulmak imkânı olmamıştır. 

Deniz yoliyle yapılan kaçakçılığın büyük miktarlara vardığı malûmdur. Siyah havyar neslinin korunması, kaçak balık ve sünger avcüığınm 
önlenmesi, yabancıların kendi karasularımızda balık avlamasına mâni olmak, denizde küçük balıkçılar ve diğer motorların ve gemilerin mal ve ca
nanı kurtarmak gibi görevlerde kullanılan bu botların ihtiyaç, karşılıyacak seviyeye gelinceye kadar inşaatına düvam edilmesini ve gelecek yıllarda 
bu maksada yetecek ödeneğin konulmasını temenni ederiz. 

BÖLÜM - VII 
Sonuç : 
Yukarda çeşitli yönleriyle takdim edilmiş bulunan Jandarma G-mel Komutanlığının 1969 malî yılı Bütçesinin her türlü tasarruf tedbiri ve asgari 

imkânlar çerçevesinde hazırlanmış olduğuna; jandarma teşkilâtının üstün gayret ve fedakârlıklarla hizmet gördüğüne, takdirlerinize lâyik bulun
duğuna kanaat getirmiş bulunmaktayız. Temennilerimizin de dikkate alınarak Jandarma Bütçesinin kalbulünü saygılarımızla dileriz. 

Oral Karaosmanoğlu Orhan Eren 
Bütçe Karma Komisyonu Raportörü Bütçe Karma Komisyonu Raportörü 

Manisa iSenatörü Ankara Milletvekili 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.111 Askerî perspnel aylıkları . .--
12.112 Sivil personel aylıkları 
12.150 819.sayıh Kanım gereğince yapılacak öde

meler ' '•' . 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 109 791 001 

250 742 215 

106 285 000 
3 506 000 

1 
12 727 131 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.270 Teknik personel ücreti 
12.280 isçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

5 408 870 
118 260 

1 
7 200 000 

14 851 000 

12.310 Çocuk zammı 2 200 000 
12.320 Doğum yardımı 252 000 
12.330-Ölüm: yardımı 42 000 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 1 800 000 
12.350 Yakacak zammı 150 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 9 710 000 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 697 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe M m e W , - ; ^ Komisyonca kabul edilen-

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira : - -İM. A u :l L i r a - , Lira 

113 977 001 

1ıomooû 
3 343 000 

14 441 850 

5 823 590 
118 260 
500 000 

8 000 000 
15 710 000 

2 250 000 
350 000 
60 000 

1900 000 
150 000 

10 153 000 

847 000 

261 441 4J3 
• ı • • r 

113 9Î7 001 

İTO 034' 000 
3 343 000 

' . ' . ' . , ' ' ' . ' • ' • ' • • > ! 

14,441 §50 

5 m 590 
, • •;. .118 £60 
\,\' '500,'öbo 
1 8 Ö00 0Ö0 

15 710 000 

2 250 000 
350 000 
-60 000 

; İ 9 0 0 Ö 0 0 
150 000 

' 10 153 000 

. 847 000 

261 441 413 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
DERS ÜCRETLERİ 

12.442 Jandarma Astsubay Okulu ders ücretleri 
12.449 Jandarma Subay Okulu ders ücretleri 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tâyin bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmet eri tazminatı 
12.590 4335, 6535, 233, 336, 144, 645, 4688, 926 

sayılı kanunlar gereğince verilecek tazmi
natlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.620 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek ikramiyeler 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 
12.720 Hâkim ödeneği 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

42 780 

10 000 

24 860 
7 920 

103 978 600 

66 202 000 
4 315 000 

33 461 600 

100 000 

172 200 

6 000 
166 200 

8 999 503 

2 700 000 
2 100 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

49 860 

10 000 

24 860 
15 000 

106 693 000 

68 277 000 
4 423 000 

33 993 000 

230 000 

247 201 

247 200 
10 092 501 

3 000 000 
2 100 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

49 860 

10 000 

24 860 
15 000 

106 693 000 

68 277 000 
4 423 000 

33 993 000 

230 000 

247 201 

1 
247 200 

10 092 501 

3.000 000 
2 100 000 
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Bölüm Madde ödendin çeşidi 

12.821 

12.831 
12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.856 

12.871 
12.872 
12.874 

12.881 

13.000 

DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 8 600 000) 

77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dı'şı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt drçı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 492 501) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplum 
Lira Lira Lira Lira 

150 000 

30 000 

180 000 

30 000 

180 000 

1 
3 055 000 

70 000 

16 500 
454 000 

20 000 

1 
434 000 

20 000 
3 200 000 

100 000 

16 500 
454 000 
20 000 

150 000 

822 000 

20 000 
3 200 000 

100 000 

16 500 
454 000 
20 000 

150 000 
1 

822 000 

30 000 

199 977 000 221 377 000 221 377 000 
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B@lüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesirt toplamı 

13.110 .Kırtasiye alımları ve giderleri,. 
13.120 Baad! 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 giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 ^ g i d e r l e r i 
13.220 i 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 
13.830 Savaş gereçle* Ve'savaş-stoklan alımları 

vo giderleri" 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

196r ödeneği 
Madde : Bölüm toplamı 
Lira Lrr:a 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 909 000 

700 000 
460 000 
700 000 
20 000 
19 000-
10 000 

3 045 000 

1000 000 -
500 000;.. 

1 500 000 
5 000 
40 000 

185 065 000 

2 042 000 

760 000 
500 000 
725 000 
25 000 
22 000 
10 000 

3 895 000 ..,. 

1400 000 ' 
550 000 

1900 000 
5 000 -•••• 
40000 

205 230 000 

2 042 000 

760 000 
500 000 

= 725 000 
25 000 
22- €00 
10 000 

3 895 000 

1 400 000 
550 000 

1 900 000 
5 000 
40 000 

205 230 000 

62 000 000 
44 500 000 

76 235 000 
431 000 

1 110 000 

G8 000 000 
52 000 000 

81 235 000 
431 000 

1 200 000 

68 000 000 
52 000 000 

81 235 000 
431 000 

1 200 000 
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1969 yılı için 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
13.370 Âni harekât, yeniden teşkilâtlanma ve in

tikallerle, askerî hazırlıkların gerektir
diği alım ve giderleri 

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 

13.510 Genel K. taşıt işletme ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

'° GENEL YÖNETİMLE İLCİİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İL(HU. (1İ-
rw1)ERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

189 000 

500 000 
100 000 

8 750 000 

1000 000 
750 000 

7 000 000 

8 000 

1200 000 -

1 669 002 

429 000 

(i() 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

189 000 

2 000 000 
175 000 

9 000 000 

1.000 000 
1000 000 
7 000 000 

10 000 

1 200 000 

1 859 002 

' """429 000 

(50 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam t 

Lira Lira 

189 000 

2 000 000 
175 000 

9 000 000 

1 000 000 
1 000 000 
7 000 000 

10 000 

1 200 000 

429 000 

60 000 ' 

1 859 002 

' . . • ' ı 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE 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 : 
1 020 000) 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

JANDARMA ASTSUBAY OKULU Gİ
DERLERİ 

15.221 Büro giderleri 

- 3 9 4 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonc a kabul edilen 

Lira 

2 

1 

1 

1 180 000 

~300 000 
50 000 

50 000 
500 000 
80 000 
50 000 
150 000 

165 000 

50 000 

Lira 

167 500 

Lira 

2 

1 

1 370 000 

300 000 
50 000 

50 000 
600 000 
100 000 
70 000 
200 000 

170 000 

50 000 

Lira 

172 500 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 370 000 

300 000 
50 000 

50 000 
600 000 
100 000 
70 000 
200 000 

170 000 

172 500 

50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderler 

(Jandarma Astsubay Okulu giderleri top
lamı : 90 000) 
JANDARMA SUBAY OKULU GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri ' 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderler 

(Jandarma Subay Okulu giderleri top
lamı : 80 000) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.851 Büro giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

25 000 
10 000 

36 000 
39 000 
5 000 

2 500 

31000 

1 
30 000 

999 

20 000 

325 000 

Lira 

6 766 000 
3 

Hükümetç 
Madde ; 

Lira 

30 000 
10 000 

36 000 
39 000 

5 000 

2 500 

31000 

1 
30 000 

999 

20 000 

450 000 

1969 yıh için 
tenen Komisyonca kabul edilen 

Bölüm toplam! Madde Bölüm top.amı 
Lira Lira Lira 

11 911 001 

30 000 
10 000 

36 000 
39 000 
5 000 

2 500 

31 000 

1 
30 000 

999 

20 000 

450 000 

11 911 001 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 
16.730. Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16 820 Makina ve teçhizat onarımL 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü topların 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplam! 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

65 000 

35 000 
30 000 

6 325 000 

6 000 000 
325 000 

250 742 215 
199 977 000 
1 669 002 
167 500 

6 766000 

459 321 717 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

85 001 

40 000 
45 000 

11 325 000 

11 000 000 
325 000 

85 001 

1 
40 000 
45 000 

11 325 000 

261 441 413 
221 377 000 
1 859 002 
172 500 

11 911 001 

11 000 000 
325 000 

496 760 916 

261 441 413 
221 377 000 

1 859 002 
172 500 

11 911 001 

496 760 916 

O00 vU 
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Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

- 3 9 7 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖR0 

0 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTİRMA SEKTÖRÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ 
Hava Meydanları ve Akar yakıt tesisleri 

0 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Büteesine) 

KONUT SEKTÖRÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

0 Jandarma subay ve astsubay lojmanları 
yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Büteesine) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

50 000 

:,(> 000 

12 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira 

1 200 000 

3 524 000 

Lir, Lira 

4 72-724 000 

2 59: 591 000 

Lira Lira 

2 591 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

0 

22.000 

2:î.0O0 

0 

TABIM SEKTÖRÜ 

Sahil muhafaza botlan 

HİZMETLER SEKTÖR (T 
23.611 Yol ve iş makinaları alımı 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ" 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TKCHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 000 000 

1 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 59 

50 000 

12 000 000 

12 050 000 

1 000 

I 724 000 

2 591 000 

7 315 000 

2 591 000 

0 

2 591 000 

2 591 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 yılı için 

Bölüm 

32,000 

35.000 

36.000 

32.000 

35.000 

30.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşhili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına |,odeli 

/ / - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYK MTKÂFAT VI-
YARDİMLAR Kesim toplam 

35.621 6535 saydı Kanuna ^ r e verilecek taz
minat 

35.632 Kabir yaptırma ^derleri 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 (îeem yıllar borçlan 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA
LAR * Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSKERBER 

Bölümü toplana 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 öd< 
Madde B 

Lira 

5 200 000 

120 000 

95 000 
25 000 

500 000 

eneği 
lölüm toplamı 

Lira 

5 200 000 

120 000 

500 000 

5 200 000 

120 000 
500 000 

5 820 000 
. . . 4 

Hükümetçe 
Madde *B< 
Lira 

5 481 OOd " 

125 000 

100 000 
25 000 

750 000 

-

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

5 481 000 

125 000 

750 000 

5 48 i 000 

125 000 
750 000 

6 356 000 

Komisyonca 
Madde 1 

Lira 

5 481 000 

125 000 

100 000 
25 000 

750 000 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

5 481 000 

125 000 

750 000 

5 481 000 

125 000 
750 000 

6 356 000 
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Rapor 

DÜNYADAKİ SİYASİ GELİŞMELER VE BUNLARIN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TESİRLERİ 

Sayın milletvekilleri ve senatörler; 

Geçen yıl sunduğumuz raporun kapadığı devreden itibaren geçen müddet zarfında dünya, memleketimiz irin büyük ehemmiyet arz eden hadim
lere sahne teşkil etmiştir. 

Teknik konumuzu teşkil eden devrenin en önemli siyasi gelişmelerini Oekoslavakya hâdiseleri, nükleer silâhların yayılmasını önlemeye matuf 
andlaşma, Vietnam Savaşının sonuna bakma cesaretini verir 8*bi gözüken Paris sulh konuşmaları ve Akdeniz'de gittikçe artan Sovyet askerî pos
terieri teşkil etmektedir. 

İşbu raporumuzda yukarda bahsettiğimiz meseleleri ve dünya kamu oyunda aktüalite kazanma olan Kuzey - Atlantik Andlaşması gibi konulan 
eleştirmek istiyoruz. 

Sayın üyeler; 
10 Haziran 1068 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Komisyonu ve 12 Haziran 1968 tarihinde de bizzat genel kurul tarafından 

•kabaca eşit oy nimetieri ile kabul edilen karar suretleri, nükleer silâhların yayılmasını önliyen ve Cenevre'deki 18 memleketin iştirak ettiği silâh
sızlanma konferansı tarafından hazırlanmış andiaşmanm desteklenmesini öngörmekte idi. Henüz memleketimizin imzalamadığı hu andlaşma, U.N. 
in 1961 yılından itibaren bu konuya, göstermeye başladığı büyük ilginin mahsulü olup, Sovyet Rusya ve Amerika gibi iki büyük nükleer' devletin 
görüşlerinin 1965 yılından bu yana tedricen birbirlerine yaklaşması ile gerçekleşmiştir. 

Kızıl Cin ve Fransa gibi, dünya meselelerinde söz sahibi olduklarının kabulü gereken memleketlerin tamamen bigâne kaldıkları nükleer silâhla
rın yayılmasını önleme çabalarının lehinde ve aleyhinde çok görüşler ileri sürülmüştür. 

Süper devletlerin üstün kudretierinin tescili mahiyetini taşıdığmı söylemek zorunda bulunduğumuz bu andlasmanm, küçük devletlerin tarihte 
hiçbir zaman bir dünya/harbine sebebiyet vermemiş oldukları vakıasına rağmen, teknolojik gelişmeler dolayısiyle büyük farklılık gösteren muas-r 
dünyamızı silinme tehlikesinden korumakta faydalı olamıyacağım da iddia etmek zordur. Bununla beraber andlasmanm dibacesinde yer almış bulu
nan ve milletlerarasında zor ve zor tehdidine müracaattan imtina etmeyi tazammun eden taahhütlerde, büyük nükleer devletlerin andlaşma dışımla 
yapılan, nükleer olmıyan devletlerin güvenliğini koruma taahhütierinin, Çekolovakya'nm Sovyet Rusya ve peykleri silâhlı kuvvetleri tarafından 
zor yolu ile işgali muvacehesinde ne gibi bir değer ifade ettiği de calibi sualdir. 

Andlaşmanın teknik yapısının Türkiye için doğuracağı neticeler tabiatiyle tartışılmak icabeder; bununla beraber salus basma düsen millî geliri 
300 dolar civarında olan memleketimizin cari veya mutasavver menfaatlerinin bu andlaşma neticesinde zarar göreceğinin kolay kabul edilecek bir tez 
ölmıyacağı kanısındayız. Diğer taraftan, bu andlaşmaya ve onun mütemmimi olan güvenlik garantilerine, son olaylar muvacehesinde, memleketimizin 
bekasının bir teminatı olabileceği açısından bakmak ise en basit tâbiri ile gaflot olabilir. 

Bizim kanaatimize bu andlaşmaya, dünya gerçeklerine objektif ve serinkanlı bir açıdan bakmak şartiyle, iki süper Devlet arasında bir diyalogun 
sağlam bir zeminini teşkil ötmesi görüşünden hareketle kıymet atfetmek mümkündür. 
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Hudutlarımızdan çok uzak bölgelerde cereyan eden hâdiselerin memleketimiz üzerinde tesirler uyandırmasının uzak bir ihtimal olduğu devirle-
rin bir müşahede olarak kapanmış bulunduğunu söylemek yerinde olmazsa da Vietnam meselesine temas dünya aktüalitelerinde işgal ettiği yer 
bakımından önemlidir. 

Vietnam'da cereyan eden olayların tarihçesini yapacak veya birimci elden temini imkânına sahifoolamadığımız bilgilerle derin bir tahlile giri
şecek değiliz. Amerika Birleşik Devletlerinin bu memleket olaylarına silâhlı kuvvetleri ile katılmasının «bir tecavüz felsefesi işinde yapılmış veva 
yapılmamış olduğunu gösterecek vakıalar vardır. Mesele bunları görmek isteyip istememeye bağlıdır. Bununla beraber, bu memleketi harabiyete 
götüren olaylar ve onların gelişme tarzının. Güney Vietnam Hükümetine karşı olan hareketin tahrikçisi olduğu ideolojinin, metotları icabı merha-
metldzliğine rağmen, bir nfebe millî şuurdan da ilham aldığını gösteren emareler pek çoktur. Dünya halk efkârında büyük çalkantılara sebebolan 
bu olayların, belki bir sonuca ulaşmak imkânına sahibolduğu ümidini veren Paris sulh konuşmalarını, Avrupa Kıtasındaki' son elini hâdiseler 
karşısında daha fazla memnunlukla karşılamak icabeder. 

Vietnam Harbine Amerika Birleşik Devletlerinin zamanla genişliyen bir şekilde nıcthaldar olmasının, Batılı ve demokratik devletler arasında 
zıddiyet ve sürtünmeler ortaya çıkardığı, inkârı mümkün olnnyan bir hakikattir. Buna ilâveten, aksine ne kadar teorik esbabı mucibe bulunursa 
bulunsun, Amerika Birleşik Devletlerinin Vietnam'da hissetmiş olduğu mükellifiyetlerin Batı Avrupa'nın güvenliği üzerinde menfi tesirler icra et
tiği kanaati de, Batı dünyasında yer etmiştir. Biz de a v n , i Amerika'nın Vietnam'daki taahhütlerinin, aralarında memleketimizin de bulunduğu 
Batı - Avrupa cuması memleketlerine gerek ikfec l i ve g'mekse askerî yönden menfi istikamette tesirler icra ettiği kanaatindeyiz. 

Biran için kendimizi bütün insani mülâhaza:-rian {eeridetsek dahi,Vietnam'daki mücadelenin sona ermesinin, yukarda sıraladığımız maddi 
elemanlar bakımından, bütün dünya için ne derece hayırh sonuçlar doğuracağını işbat eder kanısındayız. 

Zira biz suna inanıyoruz ki, dünyanın selâmeti irierimde doğrudan doğruya tesir icna eden veya icra edecek olan faktörler esas itibariyle Avru
pa tamda've onun problemleri içerisinde yer almaktadır. 

Moral görüş açısından ne derece takbihe şayan olursa, olsun, iki hayat tarzının en şekillenmiş bir tarzda karsı karsıya bulunduğu Avrupa'nın 
meseleleri dünyanm kaderini tâyin edecek niteliktedir. 

Bunun dışında kalan faktörler ve elemanlar ya Avrupa meselelerimin döküntüleri veyahut da taktik enstirum anlarıdır. 
Binaenaleyh, Tüririyemizin tutumunun değerlendirilmisinde, bu meseleye Avrupa'nın güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili bir memleket görüş 

açısnıdan bakılması icabeder. Yine bu göriis açışımdan hareketle, geçen Ağustos ayı içerisinde Çekoslovakya'nın, halkının ve Hükümetinin rızası 
dışımda başta Sovyetler Birliği olmak üzere Vars.va Paktına dâhil bâzı memleketler 'silâhlı kuvvetleri -tarafından işgali keyfiyeti karsısında bü
yük endişeye kapılmış olduğumuzu söylemek durumundayız. Endişemizin esasını, asırlardan beri hürriyete ve bağımsızlığa uğramış çabalan, cok 
kısa bir devre haricolmak şartı ile başarısızlığa uğramış Mı- memleketin bu emellerini gerçekleştirme ümidini şimdiden tesbiti mümkün olmıvan bir 
gelecek talik etmek mecburiyetinde'kalması ve'bir .memleketin içişlerine ve bağımsızlığına, Birleşmiş Milletlerin kurucu bir abasının kaba bir 
şekilde müdahale etmek cesaretini bulabilmesi vanında, dünyanın bugün karsı karşıya bulunduğu tehlikelerin esasını teşkil eden bloklara bölün
me hâdisesinin görünebilir bir istikbalde devanı* edeceği fikrinin kuvvetlenme;! teşkil etmektedir. 

Çekoslovakya'nın Sovyet Rusya ve Peykleri tarafından işgali hâdisesini bir kaide ile izah mecburiyetini hisseden Sovyet idarecilerinin orta
ya attıkları Sosyalist Milletler Camiasının dokunulmazlığı pmısibi, insan hakları ve halk iradesine dayanan rejimler içinde yasıyan milletler ve 
hükümetler için de büyük bir endişe kaynağı olacaktır. Zira, bu prensibin coğrafi hudutlarının bugün Varşova Paktına dâhil olan kamu-
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nist memleketlere mi şâmil olduğu, yoksa bu. pakt dışında kalıp komünist bir idare altında yaşıyan Yugoslavya veya Arnavut
luk gibi memleketleri ^de içine alıp almadığı şeklindeki şüpheler mevcuttur. Hattâ aynı tarzda bir düşünce ile, Güney hudu-
dumuzdaki bâzı komşularımızm bu anlam içerisinde mütalâa edilebileceği münakaşa konusu olabüir. Bu şekildeki müphem, sanır
ları hudutsuz kavramların doğurabileceği felâketlere, kavramın akla getirdiği ihtimaller ı ş * tutmaktadır. Bu arada Çekoslovakya'nın 
asık ve haksız işgali s ınamda hükümet yetkililerinin göstermiş olduğu teenniyi anlamakta müşkülât çektiğimizi de zikretmeden geçemiyeceğiz. 

^ Çekoslovakya olaylarının ortaya çıkardığı diğer bir gerçek, Avrupa'da karşılıklı anlayışla dayanan bir nizamın kurulmasında, Sovyetlerin Ma
caristan olaylarını .bastırması devresinden de geriye gitmiş bulunmasıdır. 

O tarihten bu yana olan gelişmeler, Sovyetler Birliğinde bir yumuşama havasının bulunduğu kanısının uyanmasına seıbebolmuştur. Bu olaylar, 
Sovyetler Binliğinin son on küsur sene zarfında inşama muvaffak olduğu, dış münasebetlerinde hakkaniyet esaslarına riayet eden bir süper devlet 
«image» inin ne kadar aldatıcı olduğunu acıkça ortaya çıkarmıştır. Hâtta Sovyetler Birliğinin, Çarlık Rusya'nın emperyalizm anlayışından beri 
hiçbir ilerieme kaydetmediği de söylenebilir. ' 

Son vıllarda, bu memleketin hareketlerinde müşahcde edilen teenniyi, bu vakıalar muvacehesind1, bir düşünce tarzı değişikliğinden ziyade, hâ
diseleri "istismar etmenin bir vâsıtası şeklinde yorumlamak zorunlu bir hal almaktadır. 

Çokoslovak hâdiselerinin esbabı mucibesi olamk ortaya atılan ve tedricen Breznev doktirini •adım alan, «Sosyalist ülkelerin bütünlüğü ve do
kunulmazlığı» kavramı karşısında Akdeniz'de gittikçe artan bir güç kazanan Sovyet filosunun memleketimiz için temsil ettiği mâna ehemmiyet ka
zanmaktadır. Sovye tok ı resmî beyanlarındaki iddiıalarmda hâkim olam, bu filo vasıtası ile AkdenizVleki NATO gücünü karşılama düşüncesi, 
Doğu ile Batı arasında bu bölgede bir genel çatışma ihtimalinin a,z olduğu bir devrede, 20 senelik bir gecikmeden sonra, kabule saya,* \w id
dia olamaz. Kanaatimizee, Sovyetlerin yeni donanma s t r a t e j i n in tatbikatı icabından olan bu mevcudiyetten, Sovyetlerin, genel harb ihtimali
nin yakın olmadığı devrelerde siyasi çıkarlarına hizmet -etmek gayelerini güttükleri şeklindeki Batı tefsirlerinin kabulü daha doğru olabilir-. 

Şimdiki Sovyet ida re le r in in Akdeniz'de mevcut ıkuvveJtle™, kendilerine kafa tutmakta olan sahildar komünist memleketlere karsı mı yoksa 
durumları sarsıntı geçirebilecek Sovyet sempatizanı f i m l e r lehine mi kullanacakları hususu hayati ehemmiyeti haiz sualler olarak or taya çık
maktadır. 

Sovyetlerin, Birleşik Amerika ve NATO Müttefiklerinin reaksiyonu ihtimali karşısında bu gibi hareketlerden tevakki edecekleri iddiasını ileri 
sürecekler tabiatiyle çıkacaktır. Ancak, Doğu ile Batı arasında direkt bir çatışma ihtimalinden çekinecek tarafın, sadece Doğu Blokunun temsilcisi 
durumunda olan Sovyet Rusya olmadığını da unutmamak lâzımdır. Hele son Çekoslovakya olayları karşısında, memleketimizin bile, ne kadar teenni 
ile hareket ettiğini düşünecek olursak, bu korkulu ihtimallerin çapı, Türkiye kin daha gerçek ölçüler içinde ortaya çıkacaktır 

Akdenizdeki büyük çaptaki Sovyet Kuvvetlerinin İsrail ve Arap memleketleri arasında çıkabilecek bir çatışmada Arap memleketleri lehine isti
mali keyfiyeti de memleketimiz için ehemmiyet arz edecektir. 

Böyle bir müdahalenin ortaya çıkarabileceği genel harb tehlikesi gerçekleşmese bile, fiilen Orta - Doğuya duhul etmiş olacak Sovyetler Birliği 
Kuvvetlerinin Türkiye için ifade edeceği mâna, Baltalimanı Anlaşmasının tarihimizde işgal ettiği yerin mütenazırı olacaktır. Böyle bir ihtimalin 
zuhuru halinde, Sovyetlerin, Orta - Doğudan, genel bir harbe gitmeksizin çıkarılması mümkün olsa bile, hu neticeyi sağlamak için gerekli Batı 
Müdahalesi, Orta - Doğuyu İkinci Dünya Harbinden evvelki şartların yani bir kuvvet mücadelesinin içine atacakür. 

http://beyanlarin.da.ki
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Sayın milletvekilleri, 
Bütün yukarda sayılan ihtimaller bizi Arap - İsrail mücadelesi konusuna getirmektedir. Bu raporumuzun çerçevesi içerisinde kalarak mesele

nin tarihî veya sosyal nedenlerine girecek, haklı ve haksız sebeplerine inecek değiliz. Sebepler ne olursa olsun ortada bir israil Devleti ve onun 
karşısında olan Arap devletleri mevcuttur. Türkiye için ehemmiyet taşıyan konu, bu dâvanın büyük devletlerin kuvvet çekişmelerine zemin teşkil 
etmekte oluşudur. 

Arap memleketlerinin İsrail'i haritadan silmek teşebbüsleri ne derece tasvip görmezse, İsrail'in takibeder göründüğü genişleme politikası da o 
derece yerilmek icabeder. İsrail'in arada mevcut ihtilâfları hal yolunda mücaviri Arap memleketlerine ve bilhassa Ürdün'e iktisadi İşbirliği yolunda 
yapmak olduğu teklifler, meseleyi hal yerine, ileride yeni ihtilâfların çıkmasına sebebolabilecek niteliktedir. Biz, bu gibi işbirliği şartına bağlanacak 
sulh andlaşmalarmın, İsrail'in iktisadi üstünlüğü yüzünden, ileride bir genişleme politikasını temine matuf hazırlıklar olarak nitelendirilebileceği 
endişesindeyiz. 

Sayın üyeler, 
Memleketimizin yakınında olan hâdiseler tabiatiyle bizi anameselemiz olan Kıbrıs meselesine getirmektedir. Bu ana ve hayati konumuzda kay

dedilmekte olduğu * ifade edilebilen gelişmelerden, bilgimizin ancak genel mahiyette olmasının, meselenin tabiatından neşet ettiği tabiîdir. Hüküme
timizin bu konuda bir hal yoluna ulaşabilmesi için ilk plânda Türk - Yunan ilişkilerine eğildiği, şimdi ise cemaatler arasındaki müzakereleri taki-
bettiği hepimizin bildiği vakıalardır. 

Yunan Hükümeti ve Kıbrıs Rum Cemaatinin bugüne kadar iyiniyetleri konusunda verdikleri misaller iç açıcı olmamakla beraber, takibetmekte 
okluğumuz politikanın ortaya çıkardığı ihtimallerin kısa bir eleştirmesini yapmakta da fayda umuyoruz. Bu dar metodumuzun anasebebi politi
kamızın istinadettiği sebepler hakkındaki bilgimizin noksanlığından neşet etmektedir. 

Meseleye şu anda bir Türk - Yunan meselesi olarak, daha doğrusu iki memleket arasındaki münasebetlerin düzeltilmesi ve hususiyle azınlıklar 
problemlerinin ele alınması yönünden girmenin bizim için pek faydalı olabileceği iddia edilemez. Bu yol daha ziyade Yunanlılara avantaj sağlıya-
cak bir yol olarak görünmektedir. Kaldı ki, millet iradesine dayandığı hususunda dahi ciddî şüpheler bulunan bir Hükümet Başkanına, Papa-
dopulos'a yapüan suikast hâdisesinden Kıbrıs Rum idarecilerinin ortaya çıkan rolü, şimdiki Yunan idarecileri ile sağlanacak olan yakınlaşma
nın, Kıbrıs Rum idarecilerinin davranışları üzerinde ne derece müessir olabilecekleri konusunda bizi nikbinlikten uzaklaştırmaktadır. Buna mukabil 
Yunan Hükümetinin bu konuda tecridedilmesinin Kıbrıs üzerinde müessir olmamız imkânının doğmasına hizmet edeceği iddia edilebilirse de, bir 
hesaplaşma anında Yunan Hükümetinin tarafsız kalıp kalmıyacağı enteresan bir sual olarak ortada kalmaktadır. 

Böyle bir durumun vukuu halinde Sovyetler Birliğinin gerek siyasi yollarla ve gerekse Kıbrıs yakınlarında faaliyet gösteren -kuvvetleri vasıta-
sıyle Yunan Hükümeti üzerinde neticeleri lehimize tecelli edecek baskıda bulunacağı düşüncesi, bize, -gerçekleşmesi zor bir ihtimal şeklinde görül
mektedir. Batı aleyhtarı propagandasına malzeme temin etmekten büyük ehemmiyeti olmıyan şimdiki Yunan İdaresinden, Sovyetler Birliğinin pek 
fazla bir rahatsızlık duyduğu kanısında değiliz. Küba'da dahi Kastro'ya karşı Batista'nm reaksiyonel diktatörlüğünü desteklemiş olan Sovyetlerin, 
iki NATO Müttefiki arasındaki çatışma ihtimalini sırf Yunan Askerî İdaresinin devrilmesi gayesiyle önlemeye çalışacağı düşünülemez. Bu kanaa
tin gerçekleşmesi kanaatimizce ancak Türkiye'nin Sovyetler mahrekine düşme hızının artması' ile" doğru orantılı olarak artabilir ki, bu ihtimalin 
de ne derecede arzuya şayan olduğunun takdiri Sayın üyelerindir. 
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Sayın üyeler, 
Yukarda sadece muhtelif fikirlerin eleştirmesini yapmaya çalıştık. Tabiatiyle bu meseledeki «m gelişmeler Dışişleri Bakanımız tarafından açıkl'a-

nacaktır. Kanaatimizce meselenin bu safhasında bir de Yunan Hükümetinden ayrı olarak Kıbrıs Rumları üzerinde dâvalarının çıkmadığı yönün
den tazyikte bulunma yollarının düşünülmesi ieabeder. Dış kuvvetlerden bu dâvada faydalanma görüşünün sakatlığı yatan geçmişteki tecrübeler 
ve müstakbel gelişmeler bakımından zayıf görülmemektedir. 

Sayın üyeler, 
Memleketimizin güvenliği ve ırkdaşlarımıza ilgili bütün bu konular bizi, siyasi bağımsızlığımızın korunması yönünden bağlı olduğumuz ve 

son yıllarda büyük çalkantılara sebebolmuş bulunan Kuzey - Atlantik Paktının tetkikine getirmektedir. 
•Kısa ismi ile NATO üyeliğimiz konusundaki münakaşaların bazılarınca anlaşılmıyan, bazılarınca itiraf edilmiyen sebebini, çeşitli şekillerde 

yorumlanan bağımsızlık kavramı teşkil etmektedir. Bazılarınca, Amerikan hâkimiyetinde bulunan bu pakt üyeliğinin fiiliyatta doğurduğu 
neticelerin, bağımsızlığını diğer süper bir devlete bağlamış olan devlctlermkinden farla yoktur. Bu şekildeki düşüncelerin' haklı olmadığı
nın vakıa olarak tekzibi, Fransa'nın NATO'nun askerî paktından çekilme kararı ve neticeleri ile aynı şekilde Varşova Paktı üyesi olan Oe-
kovlovakya'nın biraz daha serbest olmak yolundaki çabalarının neticeleri arasında yapılacak mukayese neticesinde kendiliğinden ortaya çı
kar. 

NATO âzası olan bütün memleketlere hâkimolduğu iddia edilen Amerika'nın Vietnam politikasını teşkilâtın üye devletlerine kabul ettire-
memiş olduğunu da bağımsızlık kavramı ve NATO arasında çelişme olmadığının ikinci bir delili olarak zikretmek icabeder. 

Kaldı ki, pakt üyesi memleketlerin sömürgelerini yavaş yavaş elden çıkarma mecburiyetinde kalmış olmalarını da, paktın iddia edildiği veç
hile emperyalist emelleri ile, izahına imkân yoktur. 

•Sayısı artırılabilecek bu şekildeki misaller ile Amerika'nın pakt içerisinde özel bir yev işgal ettiği Vakıasını eerhe ealısnnvoruz. Amcrikn 
hakikatte de NATO'nun özel bir üyesidir. Esasen NATO Avrupa'nın savunulmasına Amerika'nın bir iştirakinin neticesinde doğmuştur. Bu
gün bu ittifakın zengin Avrupalı üyeleri, malî portesi 1 m i l y a r > ı aşacak miktarları, Amerikan kuvvetlerinin ve onların maddi teminatının 
Avrupa'da fiilen temadisini temin için ödemek hazırlığı içindedirler. Ancak bu parayı, Amerika, Soyetler Birliğinin gecen sene Doğu Alman
ya'ya emirle yaptırdığının aksine olarak, 10 sene süren gayretlerinin neticesinde ve'belki alabilecektir. Dolayısîyle NATO siyasi bir bağım
sızlığın işareti olamaz kanaati çeşitli vakıaların teyidettiği bir kanaat olarak ortaya çıkmamaktadır. 

Bu konuda bazıların için gerçek, bazıları için suni ihtilâfa ait hissiyatımızı' açıkladıktan sonra, Türkiye'nin Ibu manzumeden neler bek
lediği ve bekliyebileceği hususuna gelelim. Ancak, daha evvel, hareket noktamız hakkında bâzı açıklamalarVnpmak da zaruridir. 

Dünya üzerindeki iki ayrı görüşün gerek coğrafi balamdan, gerekse temel menfaatlerin muhasebesi bakımından en önemli çekişme noktası 
Avrupa'da yer almaktadır. Bu iki kıta üzerinde fiilen ver alan veya bu iki kuvvet merkezinin geçiş yollar üzerinde bulunan memleketler, 
inançlarına göre veya irade serbestlikleri nisbetinde tarif tutmak mecburiyetinde kalmışlardır Dünyamn diğer taraflarında cereyan eden 
hâdiseler yeni ve müessir bir kuvvet merkezi ortaya çıkarmadığı takdirde, bu kıtanın problemlerinin ya bir aksini veya detayını teşkil etmişlerdir 
ve edeceklerdir de. Türkiye'nin, zahiren paktlar dışında kalınış olan Hindistan, İsveç, İsviçre veya Finlandiya gibi memleketlerin bu*mem
leketlerin gizli kombinezonlarının içine giren,eden,farklı durumu kendiliğinden ortaya çıkmaktadıV 
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Türkiye'nin bu kıtadaki memleketlerin bir kısmının siyasi ve ekonomik strüktürünc mümasil hedefleri yanımla, dünya meselelerinin esas iti
bariyle bu kıtada. halledilebileeek olduğum teşhis etmiş, bulunması, onun bu kıtada kendi bünyesine uygun gördüğü ve icapların mahsulü 
olan bir grupım içine girmesi mecburiyetini doğurmuştur. 

Acaba, Türkiye'nin kuvvet merkezleri yolu üzerinde verdiği avantajla, bârlarının emperyalist olarak vasıflandırdığı NATO Andlaşması-
ıım dışında kalması mümkün olamaz mı suali birçok kimselerin zihinlerinde sorulan bir sual olarak ortada kalmaktadır. Aslında bu konuyu 
iki yönden incelemekte fayda olacağı kanısında™. 

a) iBu ittifaka dahil olmamızın gerek iktisadiyatımız ve gerekse Silâhlı Birliklerimiz iein sağladığı faydalar, bu, -kısa olmasına çalıştı
ğımız, raporumuzun hudutları içerisine giremez. avaldı ki, bugünkü teknolojik gelişmeler ve "bu gelişmelerin'sürati ve temsil ettikleri masraf
ların geometrik bir oranla artması, çok kısa bir zaman sonra Amerika ve Hovyet Rusya dışmd.ki/memleketlerm müessir teşkilât ve teçhiza
ta sahip silâhlı kuvvetler idame etmeleri imkânını ortadan kaldırmaktadır. Bu vakıa ve ordumuzun elindeki teçhizatın gerçek kıymeti göz 
önünde bulundurulursa, NATO ittifakından maddî yönde edilen istifade ortaya .-.kar. Buna mukabil, bu ittifakın dışında'kalmakla da bel-
ki bu maddi faydaların temin edilebileceği ileri sürülebikse, devamlılık unsuru nazarı dikkate almmasa dahi, yardımın alındığı melekete bu yo
lun daha fazla bir bağlılık sağlamıyacağım iddia etmek güç; memleketimizi siyasi, iktisadi şantajlara müsait bir hale getirdiğini iddia ise ko
lay olacaktı, denilebilir. Bu avantajların yanında aynı menfaatin çok taraflı" bir anlaşma dâhilinde, oybirliği esasına müstenit bir çalışma usu
lü uyarınca sağlanması, bize daha müsait bir ortam temin etmektedir, denilebilir. Kaldı ki, teşkilâtın 'çok taraflı ve oybirliği esasnıa" müste
nit bir şekilde çalışan bir konbmezon olusu şekildedir ki, bazılarınca ancak Amerikanın arzusuna uygun bir şekilde kullanılabileceği söylenen 
silâhlar,meselâ" Kıbrıs'ta kullanıldığı zaman', cezalandıracak hiç kimse ortaya çıkmamıştir. Diğer taraftan, üstün silâhlar ve imkânlar karşı
sında müstakbel bir müdafaa durumunda kalmamız halinde, dostlarımızın 'bizim yardımımızagelebilmeleri ve hu yardımlardan bizim müessir 
bir şekilde istifade edebilmemiz, ancak bunun yüz milyonlarca Dolara baliğ olan hazırlıklarının ve bu hazırlıklar plânlarının yüksek teknik 
imkânlarla çok önceden yapılmasına vabestedir. Bütün bunların bu ittifakın sayesinde gerçekleştiği ve iktisadiyatımıza asgari bir yük tahmil 
edilerek tamadi ettirildiği unutulmamalıdır. 

b) Diğer taraftan NATO ittifakı, âzası olan memleketlerin bir harb tehlikesi ile karşılaşmalarına mâni olmak aslî görevine sahiptir. Yani 
müstakbel bir mütecavizin tecavüz emelleri üzerinde frenleyici tesir icra etmek mevkiindedir. Türkiye, âzası bulunduğu ittifakın bu aslî gö
revini yerine getirmesini temin eden faktörlerden birini teşkil etmektedir. Yani, böyle bir unsuru kuvvetlendirmekle, memleketimizin hara-
biyetine yol açabilecek bir harbin çıkmasını da önlemiş olmaktadır. Aynı zamanda «deterrent» adı verilen bu frenleyici kuvvetin aslî bir fak
törü olmakla müstakbel muhasımlarııı münferit şantajlarından korunmak imkânlarını büyük çapta, artırmış olmaktadır. 

ıBütün bunların dısmda Türkiye, bu ittifakla içerisinde bulunmak dolayısiyle Avrupa'nın ve binnetice kendi istikbaline müessir olacak ka
rarların alınmasına ortak olmakta ve aleyhine tecelli edebilecek kararların alınmasına mâni olmak imkânını elinde bulundurmaktadır. 

ıBizim hareket noktamız bu ittifak içerisinde bulunması dolayısiyle memleketimizin nükleer 'bir harbin ilk hedefini teşkil edeceği değildiı 
Gayemiz, böyle bir harbin çıkmasını öniiyecek şartların devamıdır. Esasen, bir nükleer harb çıktığında Türkiye'nin bunun tesirlerinden ko
runması, stratejik yollar dışında aslında mevcııdolmıyan bir nokta ihmal edilse dahi, ancak o devredeki rüzgârların coğrafi esiş Mikametkıe 
bağlı kalacaktır. risasen böyle bir hal dünya için bir' felâket olacaktır ve bizim dışında kalmamız halinde dahi yasıyabilme iradesini göstere
bilmemiz çok büyük bir başarı olacaktır. 
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RCD Faaliyetleri : 

(RCD) Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşk lâtının 1964 Temmuz aynıda Türkiye, İran ve Pakistan Devlet Başkanlarının Istanbul'de akdettik
leri Zirve Toplantısından sonra yayınlanan ortak bildiride gösterilen hedefleri gerçekleştirmek için kurulmuş olduğu malûmdur. 

Üye ülkeler arasında mal mübadelelerinin artır larak daha serbest bir hale getirilmesi, özel sektöı arasında sıkı bir işbirliği tesisi ortak amaeiı pro
jelerin tatbiki, posta, telekomünikasyon, hava ve deniz nakliyatı konularında işbirliği, kara ve deniz yolu irtibatlarının gerçekleştirilmesi/bölgesel 
turizmin geliştirilmesi ve teknik yardım ve kü lür alanında işbirliği RCD nin anagayelerini teşkil etmektedir. 

Yukarda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini teminen teşkilât çerçevesinde başlangıçta 15 komite kurulmuş; sonradan Nisan 1968 de vapı-
lan bir reorganizasyon sonucu bütün bu faaliyetler 6 komite içinde toplanmıştır. Bu komiteler için bugüne kadar kaydedilen önemli gelişmeler 
aşağıda kaydedilmiştir. 

Sanayi Komitesi : Bu komite çerçevesinde her üç ülkeye hizmet edebilecek kapasitede ve ortak 'olarak kurulmaları sayesinde daha verimli ve 
ekonomik şekilde işliyebilecek olan tesislerin Ortak Amaçlı Teşebbüsler adı altında gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu teşebbüsler içinde ger
çekleştirilme safhasında Pakistan'da Bankınot kâğıdı fabrikası, Jü t tesisi ve Bilyalı yataklar tesisi; ürünlerinin mübadelesini teminen, Ticaret 
Komitesine devredilmiş olan Türkiye'de cay mamalar ı , Tungsten karpit, lokomotif dizel motorları, gliserin; Pakistan'da oto aksamı, bujiler, 
metanol; İran'da paslanmaz çelik tesisleri;" proje yapımı safhasında 50 proje ve inceleme safhasında 30 proje bulunmaktadır. 

Sanayi Komitesi çerçevesinde üye ülkeler ar sında standardizasyonun temini ve çifte vergilenmenin ortadan kaldırılması için çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Petrol ve Petrokimyo Komitesi : Bu komite çerçevesinde İran petrolünün Türkiye'de bir Akdeniz limanına boru hattı ile nakli, iran'dan Tür
kiye'ye tabiî gaz nakli ve İzmir rafinerisinde İ ra ı ' ham petrolünün işlenmesi gibi üç büyük proje yanından İran'da ortak olarak petrol aranması 
ve işlenmesi ve hava meydanlarında yakıt ikmali gibi projeler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunlara ilâveten, petrokimya alanında ortak 
amaçlı teşebbüsler şeklinde kurulmakta olan tesislerin mamullerinin mübadelsi öngörülmüştür. 

Ticaret Komitesi : Üye ülkeler arasında ma mübadelesini artırmak amaciyle 28 Ağustos 1965 te Tahran'da RCD Ticaret ve iSanayi Odası ku
rulmuş; 1 Haziran 1967 de çok taraflı ödeme işlemleri için RCD Birliği Anlaşması ve 3 Eylül 1968 de RCD Ticaret Anlaşması imzalanmış ve Bölge 
ÎCi Transit Ticaret Anlaşması nihai halini almış bulunmaktadır 

'" Üç ülkenin Ticaret ve Ekonomi bakanları 2-3 Eylül 1968 tarihlerinde Tahran'da toplanmış ve bölgesel ticaretin geliştirilmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirleri görüşmüşlerdir. 

Memleketimizden İran'a et ve Pakistan'a v*?on ihracı anlaşmaları da bu komite faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
Yukardakilere ilâveten Ticaret Komitesi içkide turizmin geliştirilmesi ve RCD Ticaret Bankası ve Kalkınma Bankası kurulması ile ilgili çalış

malar yapılmakta; RCD Sigortacılık Merkezi Temmuz 1967 de Karaçi'de ve RCD Reasürans pulları da Ocak 1967 den itibaren faaliyete geçmiş 
bulunmakta; RCD Sigortacılık el kitapları basılmış olup, Bankacılık el kitabı hazırlanmaktadır. 

Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi : Ulaştırma sahasında hava nakliyatı konusunda işbirliği için çalışmalar yapılmakta; Mayıs 1966 da is
tanbul'da kurulan RCD denizcilik hizmetleri faaliyetini başarılı bir şekilde devam ettirmekte ve RCD karayolu bağlantısının 1969 içinde, RCD 
demiryolu bağlantısı Türkiye - İran kesiminin 1969 içinde, İran - Pakistan kesiminin ise 1970 lerde tamamlanması öngörülmektedir. 
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Posta ve telekomünikasyon sahasında ise üye ülkeler arasında posta akımını süratlendirmek ve muhabere imkânlarını artırmak için çeşitli ted
birler alınmaktadır. 

Teknik İşbirliği ve Âmme İdaresi Komitesi : Bu komite çerçevesinde üye ülkeler arasında devamlı olarak seminerler tertiplenmekte; karşılıklı 
eğitim sağlanmakta; uzmanlar teati edilmekte; her yıl Lahor İdarecilik Koolejinde bir RCD Âmme İdaresi kursu düzenlenmekte; sağlık aile 
plânlaması, tarım, ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında konferans ve seminerler yapılmaktadır. Ayrıca, bir RCD Arastama Vakfı 
kurulması ile ilgili çalışmalar da yürütülmektedir. 

Sosyal İşler Komitesi : Eu alanda karşılıklı sergiler tertiplenmekte; sanatkâr, eğitimci, bilgin ve gazeteciler teati edilmekte; Pakistan ve 
İran'da Türk Kültür merkezlerinin kurulması ve Pakistan'da bir RCD Ekonomi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi tesisi için çalışmalar yapılmakta; 
Tahran'da 1 Mart 1965 te kurulmuş bulunan RCD Bölgesel Kültür Enstitüsü ise kitap, sözlük ve dergi basımı gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Yukardakilere ilâveten Sosyal İşler Komitesi çerçevesinde kadmlararası işbirliği enformasyon sahasında ortak bir dakûmanter filim hazır la
ması, müşterek radyo ve televizyon programlan düzenlenmesi, gazeteciler seminerleri tertibi gibi faaliyetlerde de bulunulmaktadır. 

Sayın üyeler, 
Yukarıda arza çalıştığımız fikirlerimizin ışığı altında 1968 yılmda siyasi ve iktisadi alanda Avrapa'da cereyan eden olayların, uzun sü

reden beri Batı - Avrupa ülkelerini meşgul eden bir meseleyi tekrar günün konusu haline getirdiklerini müşahede etmek kabil olacaktır. 
Bu konu Avrupa Siyasi Barliğinin kurulması konusudur. 

Bu itibarla, zamanımızda bu gayretlerin mihrakı haline gelmiş, bulunan Avrupa topluluklarının bugünkü durumuna ve memleketimizin 
bu kuruluşlarla olan ilişkilerine ayrıca temas etmeyi lüzumlu görüyorum. 

Bilindiği gibi, Avrupa'nın tek bir Devlet şeklinde birleştirilmesi görüsü, XIX. ncu yüzyıldan bu yana fikrî alanda hayli taraftar top
lamış, fakat fiilî alanda ilk adımlar ancak İkinci Dünya Savaşından "sonra atılmaya başianmışır. Avrupa'da birleşme fikirlerinin fiiliyatta 
intikalinin bu dönemde vukubukn asını bir tesadüf olarak kabul etmemek gerekir. Aksine 30 yıl içinde iki savaştan galibi ve mağlûbu 
ile yıkılmış halde çıkan Avrupa ülkeleri, 1945 ten itibaren, biran önce halklarını refaha kavuşturmak ve bir daha böyle kanlı bir mecaraya atıl
mamak amacına yöneldiklerinde, bu hedefi gerçekleştirecek iki temel vasıta olarak, iktisadi alanda milletlerarası işbirliğini arttırmayı, siyasi 
alanda ise, millî ' otoritelerini, müstakbel bir Avrupa Devletinin nüvesini teşkil edecek olan bir teşkilât içinde birleştirmeyi bulmuşlar-
dı 

Bu gayretlerin ilk sonucunu altı Avrupa Devletinin - Federal Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Holânda ve Lüksemburg - 1952 de kurduk
ları Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu teşkil etmiştir. Bu Avrupa Topluluğunun kuruluşunu takibeden yıllarda, işbirliği ve birleşme fikirle
ri daha da gelişmiş ve neticede çalışmalar, iktisadi birlik yoliyle siyasi birleşmeyi sağhyacak bir teşkilâtın kurulmasına yönelmiştir, iste 
1 Ocak 1958 de yürürlüğe giren ' Roma Andlaşması ile yine aynı ülkelerin meydana getirdikleri Avrupa Ekonimik Topluluğu - veya daha 
yaygın ismiyle Müşterek Pazar - bu çalışmaların sonucu olmuştur. Aynı tarihte imzalanan bir diğer anlaşma ile de Altılar atom enerisi-
nin barışçı '" kullanış imkânlarını artırmak üzere b i r d e Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu tesis etmişlerdir. 

Bu üç teşkilât içinde en önemlisini hic şüphesiz, üyeleri arasında önce ticari alanda tam bir mübadele serbestliği temin edecek bir «güm
rük birliği», bunu " takiben ekonominin' 'bütün dallarını kapsıyacak bir «ekonomik birlik» ve nihayet bu iktisadi altyapı üzerinde yükse
lecek bir siyasi birliğin kurulmasını öngören Müşterek Pazar teşkil etmektedir. 
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1968 yüı başında onuncu yılını dolduran Müşterek Pazar Anlaşması, uygulamada ne sonuçlar vermiş, ekonomik bakımdan üyeleri olan 
ülkelerin halklarına ne getirmiştir? Bu konu üzerinde kısaca durmak ileride temas edeceğim' Müşterek Pazar - Türkiye münasebetlerinin 
tam bir değerlendirilmesini yapmak bakımından da önem taşımaktadır. 

Müşterek Pazarı meydana getiren Altı Üye Devletin GSMH. lan on yılda, sabit fiyatlarla % 69 artarak 1968 sonunda 350 milyar dolara 
ulaşmış, fert başına millî gelir 2 000 doları aşmıştır. Aynı dönemde A. B. Devletlerindeki OvSMH artış oranı % 58, ingiltere'de ise % 38 ol
muştur. 

Topluluğun son on yıl zarfında kaydettiği en büyük gelişme dış ticaret alanında görülmüştür. Nitekim, Altıların ticaret hacmi, 
1958 - 1967 yılları arasında, % 200'u aşan bir yükselme kaydetmiştir. Müşterek Pazar, bugün, 60 milyar doları aşan mübadele hacmıyla dünya 
ticaretinin dörtte birini elinde bulundurmakta ve dünyanın bir numaralı ticaret merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Mübadelelerdeki serbestleşme, üretim unsurlarını en elverişli şartlarla elde etmek ve mamullere daha geniş ihracat alanları bulabilme 
imkânlarını vermiş ve bu gelişmelerin etkisiyle Müşterek Pazar içerisindeki üretim, 1958 - 1967 döneminde enayide % 71, tarımda % 30 
artmıştır. 

Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız bu ekonomik gelişmesiyle, Müşterek Pazar, on yılda, Avrupa'yı - bugünlük bir kısmını ve sadece 
ekonomik alanda da olsa - İk inc i Dünya Savaşının yıkıntılarından kurtarıp Rusya'ya eşit, ABD Ve yaklaşan bir üçüncü kuvvet haline ge
tirmiştir. 

1968 yılı Müşterek Pazarı kuran Roma Andlaşmasınm uygulanması bakımından da bir dönüm noktası olmuştur. Gerçekten, bu 
yılın Temmuz ayı * başında Altılar birbirlerine karşı uyguladıkları gümrükleri tamamen kaldırarak ilk hedef veya tam birlik yolunda ilk 
merhale sayılan «Gümrük birliği» ııi fiilen kurmuşlar; ekonomik birlik yolunda 1958 den bu yana devam'eden çalışmaların bir kısmı 
sonuçlanmış ve bu meyanda Topluluk içinde işçi hareketleri serbestleştirilerek Altıların tümü itibariyle tam istihdam seviyesine ulaşılma yö
nünde nihai sayılabilecek bir merhale'kat'edilmiş; sanayi, ticaret, enerji alanlarında şimdiden önemli sayılabilecek çalışmalar yürütül
müştür. Vergi politikalarının yakmlaştırılmasını gerçekleştirme yolunda olan Altılar, maliye ve konjonktür politikaları arasında da geniş bir 
koordinasyon sağlamışlar ve nihayet, Müşterek Pazar çapında bir plânlama teşebbüsü olarak nitelendirilebilecek «Orta vadeli kalkınma prog
ramların» dan ikincisini de yürürlüğe koymuşlardır. 

Uygulama alanındaki bu sonuçlar, Müşterek Pazarın Anlaşmasında tesbit edilen ikinci hedef olan «ekonomik birlik» i de yakın bir gelecekte 
gerçekleştireceği tahmininde bulunmaya imkân vermektedir. 

Müşterek Pazarın tam bir Avrupa Birliği haline inkılâbına yönelen yolun nihai merhalesini teşkil eden «siyasi birlik» konusunda ise, 
bugüne kadar elde edilen sonuçları cesaret verici olarak nitelendirmek güçtür. Bu noktada önce şunu belirtmek gerekir ki, Müşterek Pazar 
Anlaşması, ekonomik birlik dışında, siyasi birliğin gerçekleştirilmesi yolunda belirli bir program çizmemiş, teşkilât çerçevesinde müstakbel bir
liğin organlarını - müşterek bir parlâmento (Avrupa Parlâmentosu) ve adalet cihazı (Adalet Divanı), bu parlâmentoya karşı sorumlu bir icra 
organı (Komisyon) - ilk şekilleriyle kurmakla yetinmiştir. Anlaşmanın imzalandığı dönemde, siyasi birlik hareketinin, ekonomik altya
pının tamamlanmasına paralel olarak yürütülmesi öngörülmüş ve bu alanda aceleci bir davranıştan kaçınılmıştı. Zaman, Anlaşmayı kaleme 
alanların bu hareketlerinin faydalılığmı doğrulamıştır denilebilir. Bugün, Altılar çeşitli sebeplerle, siyasi alandaki birliğin gerçekleştiril
me şekli üzerinde görüş birliği halinde bulunmamaktadır. Bunun yanında, teşkilâtın' - İngiltere ve İskandinav ülkeleri gibi - yeni iltihaklarla 
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genişliyerek - hiç olmazsa coğrafi bakımdan - Avrupa'yı daha geniş bir plânda temsil edebilmesi imkânı da aynı anlaşmazlık yüzünden ger
çekleşmemektedir. 

Kamu oyunun ve parlâmentoların bütün baskılarına rağmen, Altılar arasında bir siyasi birliğin ne zaman kurulabileceği konusunda bugün
den bir tahmin yapmak, mevcut şartlar altında hayli güç görünmektedir. Ancak, şu hususu da belirtmek gerekir ki, son yıllarda dünya siya
set sahnesinde ortaya çıkan her olay gerek Altılara gerekse diğer Avrupa ülkelerine bu birliğin biran önce kurulmasının zaruretini hisset
tirmiş ve ekonominin bütün sektörlerinde uyguladıkları politikaları ahenkleştirmek yoluna giden Müşterek Pazar üyeleri, siyasi birlik bakı
mından dış politika ve savunma alanlarında aynı koordinasyonu gerçekleştirememiş olmanın sonucunda, GATT, UNCTAD, Kennedy Round ve 
IMF gibi milletlerarası ekonomük formlarda temsil ettikleri gücü, siyaset alanında bir Orta - Doğu buhranında, bir Çekoslovak meselesinde ve 
hattâ bizzat ortakları arasında vukubulan bir Kıbrıs anlaşmazlığında barışçı çözüm yollarına varılmasını temin bakımından aynı ölçüler 
içinde kullanamamalardır. 

Ekonomik ve siyasi veçheleriyle kaydettiği gelişmeyi buraya kadar kısaca açıkladığım Müşterek Pazarla Türkiye arasındaki ilişkiler konusu 
üzerinde, özellikle bu yıl, ayrıca durmanın gerekli olduğunu düşünmekteyim. 

Türkiye'nin Avrupa'daki bu birleşme hareketiyle ilk teması, hemen hemen Müşterek Pazarın kuruluş tarihlerine tesadüf etmektedir. Ger
çekten, Müşterek Pazar ve bunun yanında İngiltere'nin liderliğinde Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA) ve Rusya'nın liderliğinde Doğu 
Bloku içerisinde COMECON'un kurularak Avrupa'nın iktisadi birleşme bölgelerine ayrıldığı bir dönemde, Türkiye, önemli bir tercih yap
ma durumunda kalmıştı. Bu tercih, milletlerarası iktisadi işbirliği cereyanlarının hızlandığı ve bu yolla kalkınma hamlelerine yeni bir "güc 
kazandırıldığı bir devirde dışarıyla teması az, kapalı bir ekonomicinde gelişmeye çalışmak veya söz konusu iktisadi birleşme hareketlerinden 
bünyesine, ekonomik sisteme err uygun ve gelişmesine en faydalı görüleni seçerek bununla yakın ilişkiler kurma yoluna gitmek sıkların
dan birine yönelmek idi. İkinci Dünya Savasından sonra OECE'vc üye olarak milletlerarası iktisadi işbirliği ile kalkınma gayretlerini yürüt
me yoluna girmiş bulunan Türkiye, 1958 İerde de, bu temel "seçiminden ayrılmamış ve ekonomik sistemine uygun iki birleşme hareketi olan 
Müşterek Pazar ile Serbest Mübadele Bölgesinden (EFTA), EFTA'ya nazaran daha kuvvetli ve köklü bir birlik kurma yolunda olan vo üye
leriyle çok daha geniş ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu Müşterek Pazar ile özel bir bağ kurmaya yönelmiştir. 

Bu görüş içerisinde Türkiye'nin 1959 Temmuzunda yaptığı müracaat üzerine başlıyan müzakereler 1963 e kadar sürmüş ve bu yıl içe
risinde Ankara'da imzalanan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir " Ortaklık Yaratan Anlaşma» 1 Aralık 1964 te yürürlüğe 
girmiştir. 

«Ortaklık Anlaşması» veya «Ankara Anlaşması» ismi ile anılan bu belgenin nihai hedefi Türkiye'nin Müşterek Pazara tam üve sıfatiyle 
katılmasını temindir. Ancak, Türkiye ile Müşterek Pazar üyesi ülkelerin ekonomik gelişme seviyeleri arasındaki farklılığın bunun bir anda 
gerçekleşmesini mümkün kılmadığı dikkate alınarak, Anlaşmada tam üyeliğe varış yolunda uzun vadeli bir program tesbit edilmiştir. 

.Hu programa göre, (ince Türkiye, prensip itibariyle 5 yıl süren bir hazırlık devresi geçirecektir. Bu devrede Ortak Pazar Türkiye'ye ihra
cat alanında kolaylıklar sağladığı gibi, altıların konsorsiyum çevresindeki yardımları dışında, memleketimize beş yılda proje kredisi şa l inde , 
175 milyon dolarlık bir finansman kolaylığı temin edecektir. Bunlara karşılık Türkiye'nin tek vecibesi «ekonomik kalkınmasını yürüt
mek» tir. Bu Türkiye'nin plânlı kalkınma içerisindeki esas vecibesi olduğuna göre, bu dönemde munzam bir mükellefiyet yal 
söylemek mümkündür. 

kleıımca ucamızı 
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Hazırlık döneminden sonraki safhada ise karşılıklı mükellefiyetler bağlıyacaktır. Bu safhada, altıların aralarında gerçekleştirdikleri mo
dele benzer bir iktisadi birleşme hareketi başlatılacak ve taraflar birbirlerine özel avantajlar tanıyacaklardır . 

Nihayet «geçiş dönemi» adını alan bu devreyi takibeden son safhada bir taraftan iktisadi birlik kuvvetlendirirken, öte yandan da Tür
kiye'nin Ortak Pazara tam üye olarak katılma imkânları incelenecektir. 

Sayın üyeler, 
Esaslarını çok kısa olarak arz ettiğim Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklığı bugün yeni bir dönemin eşiğinde bulunmaktadır. 

Toplulukla ilişkilerimizin karar organı olan Ortaklık Konseyinin, 10 Aralık 3966 de, Ankara anlaşmamda öngörülen ikinci döneme geçiş 
için müzakerelerin açılmasını kararlaştırdığı yüksek malûmlarıdır. Alınan kararda, geçiş döneminde taraflar arasında karşılıklı ve dengeli 
yüklenenlerden söz edilmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin üşeneceği yüklenimlerin onun 'ekonomicini, topluluk üyelerinin gelişmiş ekonomileriyle 
birden karşı karşıya bırakarak, sarsıntıya uğratmamak lüzumu da belirtilmiştir. 

Geçiş döneminin karşılıklı yüklenimleri, bu dönemin kadrosunu teşkil eden bir gümrük birliği içinde vücut bulacaktır. Şu halde gümrükle
rin karşılıklı olarak indirilmesi, miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve Türkiye'nin topluluğun ortak dışı tarifesine uyması bahis konusu
dur. Geçiş dönemiyle ilgili müzakereler henüz başlamadığından ve bu nedenle tarafların karşılıklı tutumları hakkında bir fikir edinmek 
mümkün olmadığından biz bu konuda mevcut ihtimalleri ve bunların ortaya çıkarabileceği sonuçları hatırlatmakla yetineceğiz. 

Ankara anlaşmasında ve Ortaklık Konseyimin biraz önce işaret ettiğimiz son kararında yer alan «karşılıklı ve dengeli» yüklenimler ifa
desi mutlak mânasında alındığı takdirde, Türkiye'nin geçiş döneminde toplulukla eşit yüklenimier esası üzerine kurulmuş bir anlaşmaya gide
ceğini düşünmek gerekir. Konsey kararından'çıkan mânâ, bu yüklenimlerin seviye ve ağırlığını Türkiye'nin mevcut ekonomik imkânlarının 
tâyin edeceğidir. Böyle olunca da Türkiye'nin şimdiki sınırlı imkânlarına karşılık topluluk aynı oranda, yani büyük bir önem taşımayan 
yüklenimleri kabul edecektir. Bu sonucun tatminkâr olmıyacağı açıktır. Türkiye'nin daha fazlasını elde'edebilmek için ekonomik gücü
nün ötesine taşan yüklenimleri üstlenmesi ve bu yüzden büyük zorluklara uğraması ise her halde bahis konusu olmıyacaktır. Su halde gecis 
döneminin Türkiye'nin menfaatleri yönünden bir kıymet ifade etmesi topluluğun Türkiye'den elde edeceği, bilhassa başlangıçta çok sınırlı men-
faatlere mukabil ona âzami imkânları sağlamayı kabul etmesine bağlıdır. Kanaatimizce yakında başlıyacak olan müzakerelerde konuyu bu yön
den ele almak ve geliştirmek şarttır. Müzakerelerin seyri böyle bir gelişmeye imkân vermediği takdirde ne şekilde hareket olunacağının da 
şimdiden ve hiç değilse, genel olarak tesbiti zorunludur. Ortaklık Konseyinin müzakerelere başlama kararı, geçiş dönemini peşinen kabul mâna
sına gelemiyeceğinden bu "alanda hareket serbestliğine sahip bulunmaktayız. 

Sayın üyeler, 
Biraz evvel sözünü ettiğim Ortaklık Konseyi kararında yer alan geçiş dönemine girmenin Türk ekonomisini sarsıntıya uğratmaması fik

rini biz en geniş anlamiyle kabul etmek zorundayız. Kanaatimizce bu 'sonucu sağlamak için Türk ekonomisinin ticari, sınai ve malî alanlar
da her türlü imkânlarla teçhizi, buna mukabil topluluğa karşı, mevcut imkânlarımızın tamamen içinde kalan ve başlangıçta büyük bir ihti
yatla tesbit edilen yüklenimlerin kabul edilmesi gereklidir. 

Müzakereler sonunda ortaya çıkacak anlaşma tasdik için Parlâmentoya sunulacaktır. Geçiş döneminin şartları hakkında kesin değerlendir
meyi yapmak ve nihai sözü söylemek ancak o zaman mümkün olacaktır. 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN ESASLARI 
(Teklif ve temenniler) 

Dışişleri Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi 199 7 56 948 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu meblâğ 19 68 bütçesindeki giderlerden 5 412 299 lira fazladır. 
Artış niSbeti% 2,78 dir. 

(fenel bütçe içerisinde Dışişleri Bakanlığının bütçeleri, 1967 yılında % 0,92; 1968 de % 0,86 ve 1969 da % 0,77 olarak yıldan yıla azalan nimet
lerde yer almaktadır. Bu durum, bu bakanlıkta masrafların istikrarlı bir seyir takibettiğini ve Devletin genel masraf artışına paralel bir harcama ya
pılmadığını ifade etmektedir. Bu hali, bakanlık hizmetlerinin ölçülü kaldığı tarzında yorumlamak kadar, bakanlık teşkilâtında ölçüsüz kadro artışları 
olmadığı, ve 1969 yılında da teşkilâtın fazla genişlemiyeceği mânasında değerlendirmek mümkündür. 

1969 bütçesindeki değişikliklerin; 
(A/l) Cari harcamalara : 
(A/2) Yatırım harcamalarında : 

Toplam 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcama

larında 

6 479 361 lira, 
1 915 000 lira olarak, 

8 394 361 lira artışa karşılık. 

2 892 062 lira azalma ile, 

Neticede 5 412 299 lira artış şeklinde 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Cari harcamalarda^ artışın, 1969 yılında bakanlık kadrolarına memur olarak 131 ve hizmetli kadrolarına da, telsizci, mikrofilm teknisyeni ve müter
cim gibi ücretli elemanlar dâhil, 98 ilâve yapılmasından ve Ibir kısım memur ve hizmetlilerin terfi edip maaşlarına zam almalarından ileri gelmekte
dir. 

Bakanlığın kadro durumunda, 1968 e nisbetle 1969 da vâki olacak değişiklikler şöyledir : 

Merkezde 

Dıs temsilciliklerde 

1968 
1969 

Yeni kadro 
1968 
1969 

Memurlar 

2^T 
374 

108~~ 
410 
433 

Hizmetliler 
^ ~ 
295 

23~ 
1000 
1075 

Yeni kadro 23 75 
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1969 yılı için eklenen kadrolar 131 memur ve 98 .hizmetliden ibaret bulunmtktadır. 
Kadrolardaki artışın, gerek bakanlığın merkez teşkilâtında ve gerek dış temsilciliklerdeki iş hacnıma göre ve beliren ihtiyaçları karşılamak üzere 

zaruri olduğuna kanaat getirilmiştir. 
Yatırım harcamalarındaki fazlalık, bakanlık merkez teşkilâtında 237 sayılı Taşıt Kanununa göre bakanlık emrinde kullanılan taşıtlardan birkaçı

nın yenilenmesi ve haberleşme cihaz ve tesislerinin yeni binasına yerleştirilmesi için yapılması gereken masraflardan ileri gelmektedir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 19 68 yılı giderlerine nisbetle görülen azalma ise, yurt dışı temsilciliklerimiz için arsa veya bina sa-

tmalmak maksadiyle öngörülen Ödenekten 1 100 000 kısılmış; inşa halinde olan temsilcilik binalariyle yeni yapılacak binalar için ayrılan ödeneğin, 
1968 e nazaran 2 000 000 lira daha az tesbit edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

237 ve 240 sayılı kanunlara göre, dış temsilciliklerde yeni makam arabaları alınması ve mevcutlardan bir kısmının yenileriyle değiştirilmesi hu
susunda yeteri kadar ödenek konduğu anlaşılmıştır. 

Halen, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına dâhil 124 devletten 59 undan büyükelçilik ve -elçilik şeklinde temsilciliklerimiz vardır. 1968 yılında açıl
malarına 'karar verilmiş olan Fildişi Sahili, Kenya, Kongo, ve Filipinler Büyükelçilikleri ile Zagreb, Trieste, iskenderiye, Hong-Kong, Dakka ve 
Karaçi Başkonsolosluk ve konsoloslukları açılmamış'tır. Bunlardan Fildişi Sahili ile Filipinlerde ve yeni olarak Kolombiya'da 1969 yılında büyükelçilik
lerin açılması için hazırlıklar yapıldığı anlaşılmıştır. 

Dışişeri Bakanlığının merkez binası elverişli değildir. Yakın yıllar içinde yeni bir bakanlık binası inşasını Devlet Plânlama Müsteşarlığı uygun bul
mamıştır. Mevcut binaya ilâveler yapılması için 1969 yılında bir projenin uygulanmasına geçilecektir. Bu maksatla bütçeye 500 000 lira ödenek 
konmuştur. Ek inşaat ile bakanlığın on yıllık bir devre'için İMİyaçlarının karşılanacağı tesbit edilmiştir. Büro olarak 100 kadar oda ile bekleme sa
lonu, yabancı heyetler için toplantı ve müzakere salonu, kokteyl salonu gibi yerler ek inşaat projesinde yer alacaktır. 

Halen, başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa memleketlerinde sayılan ikiyüz bine yaklaşmış olan işçilerimiz -çalışmaktadır. Bu isçilerin her çe
şit ihtiyaçları ve meseleleri Avrupa'daki temsilciliklerimizin işlerini artırmaktadır. Türkiye'nin iktisadi ve kültürel gücünü geniş ölçüde ei i l iyen bu işçi 
hareketinin daha iyi idaresi için Dışişleri Bakanlığımızın çalışmalarının genişletilmesi zaruridir. Diğer taraftan, Türkiye'nin çevresindeki komşu ülke
lerde milyonlarca Türk soyundan insan yaşamaktadır. Bu soydaşlarımızın Türk kültürüne bağlılıklarını devam ettirmek, Türk kültür ve varlığını ko
rumak ve tanıtmak maksatlarıyle bütçelere her yıl ödenek konmaktadır. Ancak, bu ödenekler mevzuun genişliği ve ehemmiyetine kıyasla cok mütevazı 
rakamlar halinde kalmaktadır. Bu hususu üzüntü ile belirtmek gerekir. 1969 yılı için do durum aynıdır. 

Japonya'da, Tokya şehrinde İkinci Dünya Savaşından önce, Türkiye Büyükelçiliğinin ilgisi ve yardımlariyle bir cami ve mütemmimi binalar 
yaptırılmıştı. Bu gayrimenkullerin mülkiyeti üzerinde ihtilâf bulunduğu; birkaç memleketin bu yere -sahip çıkmak üzere bâzı gayretler gösterdikleri 
ve fakat, halen Büyükelçiliğimiz memurlarının şalisi gayret ve yardımlariyle söz konusu yere elkonulmuş olduğu öğrenilmiştir. Mânevi olduğu kadar 
büyük maddi değeri bulunduğu anlaşılan bu tesislerin Türkiye; adına tapusunun alınması hususunda bakanlığın gereken ilgiyi göstermesini temenni et
mekteyiz. 

Dışişleri Bakanlığı memurlarının da, durumunu bu raporumuzda belirtmeyi zorunlu görmekteyiz. Vekâletin meslek memurlarının aldığı aylık
lara inzimam eden tazminat v. s. adlı hiçbir meblâğ mevcut değildir. Bu suretle meslekin en üst seviyesine gelen bir şahsın eline 2 287 TL sı ve 
büyük çoğunluğun eline ise 400 ilâ 1 200 Tl. arasında bir para geçmektedir. Kaldı ki, diğer vekâletlerde olduğu gibi Dışişleri Bakanlığında 2 üst 
derece tatbikatı da yoktur. 



26 - Dışişleri Bakanlığı - 4 1 5 -

Durumu düzeltmek iein yapmış bulunduğumuz kanun teklifine sayın Hükümetimizin de katılmasını ve arkadaşlarımızın da desteklemesini rica 
ederiz. ' * * 

Dış teşkilâtta çalışan memurların durumlarının ise, bilhassa düşük kadrolu memurlar için tatminkâr olmadığını New - York, Kopenhag gibi yerler
de çok düşük emsaller bulunduğunu belirtmeyi de vazife sayıyoruz. 

Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı bütçesinin, tasvip ve kabul edilmesini saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖR RAPORTÖR 
Ali Şakir Ağanoğlu Erol Yüvnaz Akçal 
Trabzon Senatörü Rfee Milletvekili 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

- 4 1 6 -

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylMan 
12.111 Dış kuruluş aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

Memeler 

ÜCRETLER 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 

• (Hizmetliler ücreti toplamı 22 659 000) 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 
12.262 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel üc

reti 
12.280 işçi ücretleri 

4 m '760 
41 432 '855 

1 

Kesim toplamı 21 117 282 

2 M6 '260 
17 000 000 

1 081 020 

1 

1 
90 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla» 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

45 764 616 

12 000 

77 850 630 

12 000 

47 200 135 

12 000 

84 953 691 

12 000 

47 200 135 

12 000 

84 728 691 

'5 949 240 
41 250 894 

1 

24 033 802 

îî 159 000 
19 '500 000 

1 279 800 

1 

1 
95 000 

.5 949 240 
41 250 894 

24 033 802 

;j 159 000 
19 500 000 

1 279 800 

1 

1 
95 000 
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« Madde ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

ÇOCUK ZAMMI 
12.311 Çocuk zammı 
12.312 Dış kuruluş çocuk zammı 

(Çocuk zamları toplamı 85 000) 
DOĞUM YARDIMLARI 

12.321 Doğum yardımı 
12.322 Dış kuruluş doğum yardımı 

(Doğum yardımları toplamı : 10 000) 
ÖLÜM YARDIMLARI 

12.331 Ölüm yardımı 
12.332 Dış kuruluş ölüm yardımı 

(Ölüm yardımları toplamı : 20 000) 

TEDAVİ GİDERLERİ 
12.341 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.342 Dış kuruluş tedavi giderleri 

(Tedavi giderleri toplamı : 260 000) 
12.370 Emekli keseneği karşüıkları 
12.380 (Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetliler çeşitli 

sosyal yardımları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.412 basımevi fazla çalışma ücreti 

1969 yılı için 
jyonca kabul edileni 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 459 132 

»5 000 
60 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

40 000 
200 000 

943 :m 

150 768 

1 000 000 

35 000 

20 000 
15 000 

Hükümetçe itetenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 865 154 

35 000 
50 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

60 000 
200 000 

1 1*32 052 

'158 102 

1 200 000 

35 000 

20 000 
15 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

2 865 154 

35 000 
50 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

60 000 
200 000 

1 T32 092 

158 10<2 

1 200 000 

35 000 

20 000 
15 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.856 
12.872 

12.881 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 10 480 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basıh 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 
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 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim; giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 250 000 

5 000 

1 091 000 

m 000 
160 000 
250 000 
225 000 
206 000 
70 000 
30 000 

213 500 

40 000 
20 000 

140 000 
3 500 

10 000 

3 022 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

200 000 
2 250 000 

5 000 

1 125 000 

150 000 
200 000 
250 000 
225 000 
— 000 

000 
000 

200 
70 
30 

204 000 

20 
140 

5 000 
-ooo 
000 

4 000 
5 000 

200 000 
2 250 000 

3 01 057 000 

5 000 

1 125 000 

150 
200 
250 
225 
200 
70 
30 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

204 000 

35 
20 
140 
4 
5 

000 
000 
000 
000 
000 

3 057 000 
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Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri " ~ 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

. 1563 000 

1 1 300 Ü00 
250 000 
.10 000 

3 000 

155 000 

15 000 

90 000 

50 000 

1 000 

96 001 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

1 523 000 

1 260 000 
250 000 
10 000 
3 000 

205 000 

25 000 

120 000 

60 000 

4 000 

1969 
istenen 
lüm toplamı 

Lira 

99 001 

yılı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 523 000 

1 260 000 
250 000 

10 000 
3 000 

205 000 

25 000 

120 000 

60 000 

99 001 

4 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

GÜVENLIK GIDERLERI 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
rdan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
MALÎ HİZMETLERLE ILGlLt GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 3urs giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.811 Büro giderleri ̂  
15.812 .Ulaştınma giderleri 
15.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.814 Kira bedeli 
15.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 

.10 000 

10 000 

25 000 

50 001 

10 000 

10 000 

25'000 

50 001 

10 000 

10 000 

25 000 

50 001 

50 000 
1. 

18 640 000 

(i 500 000 
2 100 000 
550 000 

5 850 000 
350 000 

18 640 000 

50 000 
1 

21 075 000 

7 '500 000 
2 '600 000 
650 000 

'6 500 000 
375 000 

21 075 000 

50 000 
1 

21 075 000 

21 075 000 

7 500 000 
2 600 000 
Ö50 000 

•6 500 000 
375 000 
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Bölüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

15.817 Ziyafet giderleri 
15.819 Diğer alım ve giderleri 

(Dış kurulu§ giderleri toplamı : 20 925 000) 

FAHRÎ KONSOLOSLUKLARI GİDER
LERİ 

15.821 Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî 
konsolosluklar aidat ve giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İ Ş E V L E R t V E İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.116 
16.119 

16.136 
16.139 

16.390 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Basımevi giderleri toplamı : 22 500) 

MİKROFİLM MERKEZİ GİDERLERİ 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım. ve giderler 
(Mikrofilm Merkezi giderleri toplamı : 

75 000) 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 000 000 
90 000 

200 000 

96 000 

15 000 
6 000 

50 000 
25 000 

500 000 

36 693 452 

1969 yılı için 
H ü k ü m e t e istmen Komisyonca kabul edfflen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

•3 100 000 
200 000 

3 100 000 
200 000 

150 000 

250 000 

150 000 

33 

97 500 

15 000 
7 500 

50 000 
25 000 

597 252 

97 500 

15 000 
7 500 

50 000 
25 000 

33 597 252: 

250 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 .Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dı§ı toplantıları gider-
leri 

16.430 Uluslararası öğrenci ve stajiyer müba
deleleri ve teknik yardım, giderleri 

16.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komis
yonlar her türlü giderleri 

16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını 
koruma ve tanıtma giderleri 
(Bu maddede mevcut ödeneğe bunun 
altı misline kadar ilâve yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.) 

16.460 Daimî sekreterlikler giderleri 
16.470 ,Himayenin gerektirdiği giderler 

ANLAŞMALAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.491 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramı giderleri 

16.492 [Birleşmiş Milletler teknik yardım idare-
resi Türkiye daimî temsilciliğinin mahallî 
giderleri 

16.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

29 981 002 

20 000 

30 000 

200 000 

,125 000 

29 606 000 

1 
1 

2 170 950 

25 280 002 

'50 000 

30 000 

150 000 

50 000 

25 000 000 

1 
1 

2 968 750 

25 280 002 

50 000 

30 000 

150 000 

50 000 

25 000 000 

1 
1. 

2 968 750 

390 m 

370 000 

1 

668 T50 

420 000 

300 000 

008 750 

420 000 

300 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.494 İttifak ve diğer anlaşmaların gerektirdiği 
giderler 

16.495 Bölgesel kalkınma işbirliği giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

YABANCI KONAKLAR 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 : 336 000) 

0 Milletlerarası inşam hakları yılını kutlama 
giderleri 

BAKIM VE KÜOÜK ONARIM GİDER
LERİ " Kesim toplamı 

16.810 Merkez ve dış kuruluş bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

32 000 
1 378 '509 

3 530 500 

15 000 
2 950 000 

30 000 

300 000 
5 500 
30 000 

200 000 

615 000 

600 000 
15 000 

Hükümete* 
Madde "] 

Lira 

70 000 
1 '510 000 

4 386 000 

20 000 
4 000 000 

30 000 

300 000 
6 000 
30 000 

615 000 

600 000 
15 000 

1969 yılı için 
tenen Komisyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

70 
1 510 

000 
000 

4 386 000 

20 
4 000 

30 

300 
6 
30 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

615 000 

600 000 
15 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

77 850 630 

3 022 500 

96 001 

18 640 000 

36 693 452 

136 314 583 

1969 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul e d f c 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 

84 953 
3 057 

99 
21 075 
33 597 

000 

691 
000 
001 
000 
252 

142 793 944 

12 

84 728 
3 057 

99 
21 075 
33 597 

000; 

691 
000 
001 
000 
252 

142 568 944 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HÎZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 

YAPI, TESIS VE BÜYÜK ONARIM 
GIDERLERI 

JÜZMET SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onar,,,, giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhkat ahmlan ve büyük ona-
nmları 

13.612 Tas.t alımları 
23.630 Haberleşme tesisleri 

200 000 

160 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

740 000 

600 000 
140 000 

900 000 

360 000 

740 000 

900 000 

360 000 

940 000 

800 000 
140 000 

500 000 

2 475 000 

940 000 

500 000 

2 475 000 

140 000 

0 
140 000 

0 

2 475 000 

140 000 

0 

2 475 000 

300 000 
300 000 

1 875 000 

300 000 
300 000 

1 875 000 
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1969 yılı için 

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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

740 000 

900 000 

360 000 

2 000 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

940 000 

500 000 

2 475 000 

3 915 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

140 000̂  

0 

2 475 000 

2 615 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 yılı için 

Bölüm 

32.000 

34.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşküi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Bina ve arsa satmalımdan 

0 JDış memleketlerde yaptırılacak binalar 
,ve büyük onarımlar 

MAKİNA, TEÇHİZAT VB TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Kesim toplamı 

32.910 Makhıa, teçhizat alımları ve onarımdarı 
32.920 Taşıt satmalına ve değiştirilmesi 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
34.510 Yardım ve ödünç verme 

1968 öde] 
Madde Bö 

Lira 

7 000 000 

13 000 000 

2 000 000 

1 '500 000 
500 000 

350 000 

neği 
)lüm toplamı 

Lira 

22 000 000 

31 138 803 

Hükümetçe 
Madde ^B 

Lira 

5 !)()() ) 0 0 

11 000 000 

2 100 000 

1 500 000 
«0o o00 

350 000 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

19 000 000 

31 248 004 

Komisyonca 1 
Madde I 

Lira 

5 900 000 

0 

2 100 000 

1 '500 000 
(J00 000 

350 000 

kabul edilen 
iölüm toplamı 

Lira 

8 000 000 

31 248 004 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI 
ÖDEMELER 

TEŞEKKÜLLERE 
Kesim toplamı 

35.000 

34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 
34.731 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İda

resi Türkiye daimî temsilciliğinin mahal
lî giderleri 

34.732 CENTO çok taraflı teknik işbirliği fo
nuna iştirak payı 

34.733 CENTO çok taraflı teknik komisyonuna 
iştirak payı 

34.734 Avrupa ekonomik topluluğu ortaklık an
laşması sekreteryası giderlerine iştirak 
payı 

34.735 ittifak anlaşmalarının gerektirdiği her 
türlü giderler 

34.736 Bölgesel kalkınma işbirliği giderleri 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.636 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 

(DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma 
Sandığına yardım 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 788 803 

29 800 000 

1 

308 886 

2 01.1 263 

80 000 

1969 yılı için 
Hükümeteo istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

30 898 00* 

^ ^ K T O O O 

300 000 

30 898 004 

29 800 

300 

000 

1 

000 

t 

1 l 1 
679 '93 '798 000 798 000 

2 091 263 2 000 000 2 000 000 

1 900 000 1 900 000 

100 000 100 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lka Lira 

800 000 

800 000 

56 030 066 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

800 000 

•'800 000 

53 048 004 

800 000 

LtiT& 

800 000 

22 000 000 

•31 138 808 

8 mı '263 

800 000 

19 000 000 
31 248 004 

2 000 000 
800 000 

8 000 000 
31 '248 004 

2 000 000 
800 000 

42 048 004 
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Rapor 
14 . 1 . 1969 

Bütçe K a m » Komisyonu B a l t a l ı ğ ı m 

Bütçe Karma Komisyonu adına incelemekle görevlendirildiğimiz, Maliye Bakanlığı gider bütçesi ile gelir bütçesinin tetkiki sonraları; aşağıda 
izah ve arz olunmuştur: 

I - MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI VE GÖREVLERİ 
•Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığı; Devlet gelirlerini toplamak, Devlet •masraflarını istihkak sahiplerim, ödemek .bu ödemeleri zaman ve yer 

itibariyle ihtiyaçlara en uygun şekiMe ayarlamak, Devletin hesaplarını tutmak, menkul gayrimenkul mallarını idare etmek, bu işlemlere iliakiu 
kanun tasarılarını hazırlamak ve kanunları umumi ve yeknesak şekilde yurt içinde uygulamak gibi vazifelerinin yanında -belki daha önemli 
yeni vazifeler yüklenmiştir. 

Bunlardan bâzılarım şöylece özetlemek mümkündür: 
Kalkınma plânlarının 'gerektirdiği iç ve dış finansman kaynaklarını ibulmak, bu imkânların tüketime, tasarrufa ve yatırımlara belli ölçü

lerde tevozzüünü gerçekleştirmek; kamu giderlerinin plânda kamu sektörü ve özel sektör içiin öngörülen nimetlerde gerçekleşmelerini temin 
etmek, ek finansman kaynaklan ıbulurken ve 'bunları işletirken ekonomik istikrarın korunması ve kalkınma hızının -eksilmeme*^çarelerini temin 
etmek, iç ve dış Devlet .'bordanın Hare etmek, ihracatın artırılması için gerekli imkân ve şartları hazırlamak, Devlet iktisadi Teşebbüslerinin her 
cesit malî problem ve ihtiyaçlarını Yansılamak. 
' *Maliye Bakanlığı böylesine önemli ve böylesine geniş görevleri, aslında pek mahdut olan ve günden <güne de ,müe»iriyetini belirli ölçülerde 
yitiren imkânlar içinde yürütmeye çalışmaktadır. Teşkilâtın reorganizasyonu kısa sürede gerçekleştirilmediği takdirde hizmetin büyük ölçüde 
zarar göreceğini söylemek, gerçeğin ifadesi olacaktır. 

Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtının her birinin çalışmalarına, .bu raporda, gereği kadar yer vermek mümkün değildir. 
Ancak, Maliye Teftiş Kumlu ile Hesap'.Uzmanları Kurulu ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu çalışmalarına, kısa da olsa değinmekte 

fayda mülâhaza edilmiştir. 

MALİYK TEFTİŞ KURULU : 
Bu Kurulun kadrosu 96 olup 92 si doludur. 
A) Bu Kurul elemanları 1968 yılı içinde 272 cevaplı rapor, 272 .basit rapor, 83 vergi inceleme raporu, 15 konsolosluk teftiş raporu, 2 tahkikat 

raporu, C fezleke, 5 etudolmak üzere 655 rapor düzenlemişlerdir. 
B) Bu Kurul elemanları 20 yerde vergi incelemesi yapmışlar, 53 incelemenin 4 ünü aynen kabul etmişler, 42 -sir.de matrah farkı 'bulmuş

lar. 7 si için re'sen takdir yoluna gitmişlerdir. 
Bu 53 incelemede, mükelleflerce Wyan edilen matrah 28 40C75:i lira iken, 7 154 858 lira tutarında noksanlık tesbit etmişlerdir. 

http://-sir.de
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HESAP UZMANNLARI KUUEULU : 

Bilindiği gibi, Hesap Uzmanları Kurulunun -kuruluş amacı, Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan vergi denetim işlerini yapmak, yönetmek ve 
yürütmek, bu konuda plân ve programlar hazırlamak, her türlü vergi konularına Ve tanların uygulamasına ait ilmî ve teknik araştırma ve 
etütler hazırlamak, Maliye Bakanının isteği üzerine iktisat, maliye, işletmecilik ve malî denet konularında ilmî ve teknik araştırma ve etütler 
yapmaktır. 

Kurufda tutulan istatistiklere göre, 1964 - 1968 devresinde yapılan çalışmaların sonuçları şöyle görünmektedir. (1968 yılı rakamları 10 aylık 
sonuçları göstermektedir) 

1. Vergi incelemeleri : 

Yılar 
Beyanname 
incelemeleri 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

6 804 
6 562 
7 456 
7 812 
6 109 

Bu incelemelerden de şöyle bir sonuç çıkmaktadiı 

Diğer 
incelemeler 

15 507 
13 494 
14 533 
16 310 
13 902 

1 9 6 4 • 

Saiş işler 
İncelenen 

matrah 

2 968 1 039 317 848 
6 193 734 893 668 
Ö 742 1 199 022 219 
6 349 2 342 839 451 
4 082 1 501 397 479 

1965 1966 1967 

Bulunan fark 

312 892 684 
344 799 457 
659 074 303 
641 514 544 
518 431 192 

1968 

Hesap uzmanı başına düşen ince
leme adedi 
Hesap uzmanı başma düşen matrah 
Hesap uzmanı başma düşen mat
rah farkı 

2. Vergi dışı çakşmalar : 

Tasarı ve etütler 
Vergi drşı teknik incelemeler 
Bilgi, ve istatistik incelemeleri 
Ekonomik ve mali incelemeler 
Özel incelemeler 

129 118 104 138 116 
8 729 055 6 007 617 4 348 893 5 425 625 13 464 594 

1 808 628 1 894 502 3 019 201 3 686 865 3 014 13-1 

1964 1965 1966 1967 1968 

70 
102 
52 
71 
151 

71 
90 
48 
112 
157 

58 
77 
47 
83 
172 

2 
72 
53 
53 
44 

— 
77 
69 
29 

172 
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Hesap Uzmanları Kurulu yukarıda özetlenen çalışmalarım 300 civarında bir mevcutla yapmıştır. Kumun 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle fiilî 
mevcudu 306 dır. 

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULU : 
Bankalar Kanunu, murakıpların görevleri ve nitelikleri : 
'7129 sayılı Bankalar Kanununun 61 nci maddesi •gereğince, bankalar yeminli murakıp ve muavinleri, bankalarla, bunların iştirak, teşcfflbüs ve 

ortaklıklarını Bankalar Kanunu ile 'diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin tatbikatı bakımımdan murakabe etmek yetkisi ile teçhiz edil
mişlerdir. 

Maliye Bakanlığına bağlı Tetkik, Teftiş ve Hesap Uzmanları Kurulları gibi danışma ve kurmay /biriml erinden biri olan Bankalar Yeminli 
Murakıpları Kurulu, bankalarımızı başlıca; Bankalar, Ödünç para verme, Türk parasının kıymetini koruma, Türk ticaret, Vergi, Resim ve Harçlar 
kanunları ile Dış ticaret rejimi ve diğer bâzı kanunların ilgili hükümleri muvacehesinde murakabe etmiş; bu arada münferit şikâyetleri incele
miş, (bâzı meslekî konularda içte ve yabancı ülkelerde etütler yapmış, iktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyonu, Sermaye Piyasası ve 
Kredileri Tanzim Komitesi çalışmalarına da iştirak eylemiştir. 

1965 malî yılı sonuna kadar 5 - 14 arasında değişen fiilî kadro ile: Bankalar yeminli murakıp ve muavinlerinin 1966 - 1968 yılları faaliyetleri 
de gösterilmiştir. 

Yapılan incelemeler 

Malî bünye Genel inceleme 
('Genel Genel Müdürlük ihbar 

Yılı Murakıp admdi Müdürlük) Şube şikâyet Vergi Etüt Yekûn 

1966/1967 14 10 20 29 7 7 73 
1967/1968 13 (3 Muavin) 6 49 25 3 13 96 
1968/1969 13 (7 Muavin) 4 23 13 7 10 57 

II - MALİYE BAKANLIĞINA BAĞU KURULUŞLAR : 
1. _ DEVLET MALZEME OMSİ : 
Devlet Malzeme Ofisi, bütün Devlet daire ve müesseselerinin, kuruluş kanununda yazdı Mvaçlarmı , bir ellen, yerinden, ucuz ve kaliteli olarak 

temin etmek ve zamanında istihlâk mahallinde bulundurmak maksadiyle 6400 sayılı Kanunla kurulmuş, 440 ve 468 sayılı kanunlara göre idare ve 
murakabe olunan, Maliye Bakanlığına bağlı, 100 000 000 lira sermayeli, tüzel kişiliği haiz bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Kuruluş kanununa göre ofisin vazifeleri; kanunun 3 neü maddesinde sayılan dairelerin kâğıt ve kâğıt mamulatı, kırtasiye ve büro malzemesi, bü
ro makinaları ve malzemesi (muhabere vasıta ve tesisatı hariç), büro mefruşatı, aydınlatma ve ısıtma malzemesi (sabit tesisler hariç), temizlik 
malzemesi, münhasıran daire hizmetlerinde kullanılan motorlu nakil vasıtaları (bisikletler dâhil), matbu evrakın (formların) tabı ve diğer tabı iş
lerine taallûk eden ihtiyaçlarını temin etmektir. 



28 - Maliye Bakanla - 4 3 5 -

Ayrıca yukarda saymanların dışında kalan veya istisna edilen malzeme ve hizmetlerin ofisçe temin veya ifasına Bakanlar Kurulunca karar veri
len malzeme ve hizmetler de ofis faaliyet konusuna dâhil edilmektedir. 

Bunlardan ba#a, temin edilen makemenin tevzi ve nakil işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bunların bakım ve onarımları ve yukarıda zik
redilen malzeme ve hizmetlerin standardizasyonu da ofise tahmil edilen vazifeler arasındadır. 

I - T e ş k i l â t : 
Ofis, kendisime verilen bu vazifeleri ifa edebilmek için yurdun muhtelif yerlerinde, sınai işletmeler, depo ve satış mağazaları açmak suretiyle 

teşkilâtlanmış bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak İzmit'te imalât atelyeleri müessesesi, İstanbul'da matbaa müdürlüğü, keza İstanbul ve İzmit'te birer anadepo müdürlüğü ile 

İstanbul, İzmit, Eskişehir, Afyon, İzmir, İsparta, Ankara, İçel, Kayseri, Elâzığ, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Erzurum'da 
birer satış mağazası bulunmaktadır. Bunlardan İsparta, Balıkesir ve Gaziantep satış mağazaları 1968 yılında hizmete girmiştir. 

II - Personel : 
Ofis, yukarıda arz olunan vazifeleri 1968 yılı içerisinde 33 aded barem içi, 380 aded barem dışı, 175 aded müstahdem, 26 aded yevmiyeli teknik 

personel ve 459 aded işçi ile ifa etmiştir. 
Memur, müstahdem ve teknik personele ödenen ücretlerle sosyal yardımlar ve şahıs başına düşen aylık gelir ortalaması 1966 ve 1967 yılları itiba

riyle mukayeseli olarak şöyledir : 

1966 1967 

I -Esas ücretler : 
1 . - A y l ı k ve ücretler 
2 . - Ecnebi mütehassıs 

Yıllık 
gider 
Tl. 

5 474 440 
-

Ayda 
şaha 
basma 
düşen 
Tl. 

Yıllık 
gider 

Tl. 

5 793 753 
-

Ayda 
şahıs 
başına 
düşen 

TL 

I - T o p l a m 5 474 740 944,57 5 793 753 946,69 
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II - Ek ödemeler : 
1. — 440 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat 
2. — Makam tazminatı 
3 . - İ k r a m i y e 
4. - Nakit ve kıymet tazminatı 

II - Toplam 

III-Sosyal yardımlar : 
1 - Doğum ve ölüm yardımı 
2. - Ç o c u k W a r ı 
3. - Müstahdem giydirilmesi 
4 . - T e d a v i masrafları 
5. - Emekli Sandığı iştirak hissesi 
6. - Emekli Sandığı masrafları 
7 . - K a d r o % 1ler i 
8 . - E m e k l i ikramiyesi 
9. - Yakacak zamları 

10. - Eğitim giderleri 
11. - Sosyal sigorta primi 

I I I -Toplam 

] 

Yıllık 
gider 

Tl. 

76 500 
3 600 

7«5 118 
124 899 

990 117 

9 200 
71 150 
42 030 
81 344 

234 416 
14 372 
44 154 
15 390 

1 170 
1500 

70 041 

584 767 

1966 
Ayda 
şahıs 
başına 
düşön 

Tl. 

170,83 

100,89 

1967 

Yıllık 
gider 

Tl. 

83 008 
3 600 

854 061 
132 898 

1 073 567 

22 250 
79 640 
80 796 
97 830 

255 464 
18 833 
51498 
89 343 

1 125 
6 200 

68 046 

771 025 

Ayda 
şahıs 
başına 
düşen 
Tl. 

175,42 

125,99 

Genel Toplam 7 049 624 1216,29 7 638 345 1248,10 
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Diğer taraftan ofise ait işyerlerinde çalışan işçilere 1967 yılı içinde yapılan isfcarşüığı ödemelerle s(«yal yardımlar- ve işçi basma düşen orta-
lama aylık gelir 1966 yılıyla mukayeseli' olarak aşağıda arz olunmuştur : 

I - i ş karşılığı tediyeler : 
1 . - E s a s ücretler 
2 . - F a z l a mesai 
3 . - İ k r a m i y e l e r 
4. - Ücretli izinler 

I - Toplam 

II-Sosyal yardımlar : 
1. - Nakdî sosyal yardımlar : 

a) Hafta ve genel tatil ücretleri 
b) Çocuk zamları 

1966 1967 

Yıllık 
gider 
Tl. 

2 812 780 
50 592 
490 651 
165 967 

3 489 990 

66 746 
82 390 

Ayda 
şahıs 
başına 
düşen 
Tl. 

697,44 

Yıllık 
gider 

Tl. 

2 131 821 
39 322 
409 135 
105 443 

2 685 722 

498 819 
55 320 

Ayda 
şahıs 
başına 
düşen 

Tl. 

741,09 

Toplam 749 136 149,71 554 139 152,91 
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2. - D i ğ e r sosyal yardımlar : 
a) Yedirnrc, giydirmeı 
b) İlk yardım sıhhî malzemesi 
c) İşçi sigorta primi 
d) İşten ayrılma tazminattı 
e ) İşçi eğitim giderleri 
f > Tevzi edilen tahta parçaları 
g) Doğum, ölüm ve evlenme yardımları 
h) 'Taşıt giderleri 
i) Sair yardımlar 

T o p t a 

II - T o p t a 

Gene! T o p t a 

] 

Yılhk 
gider 

Tl. 

337 011 
375 

381 228 
19 704 

250 
1043 

22 '274 
28 441 

2 451 

792 777 

1 541 913 

1966 
iAyda 
şahıs 
başma 
düşen 

Tl. 

158,43 

308,14 

1967 

Yıllık 
gider 

Tl. 

285 326 
723 

278 583 
15 415 

— 
198 

15 400 
15 451 
3 836 

614 934 

1 169 073 

Ayda 
şahıs 
başına 
düşen 

Tl. 

169,69 

322,60 

5 031 903 1 005,58 3 854 795 1 063,69 

1967 yılında iş kanununa tabi olan işyerlerinde âdil bir ücret sistemi tesis etmek üzere «İş değerlendirilmesi» çalışmaları yapılmış, bu konuda 
gerek sendikalar ve gerekse bizzat işçiler tenvir edilmiş ve iyi işliyen bir işçi - işveren münasebetUesis edilmiştir. Ayrıca yıl içinde yapılan toplu 
iş sözleşmelerinde ücret artışları verim artışlariyle orantılı kılınmıştır. 

III - Ofis faaliyetleri : 
Aşağıda stamdardizasyon, mubayaa, imalât, satış ve yatırım bölümlerinde teferruatı ile görüleceği üzore ofis faaliyetleri yıldan yıla artan 

bir tempo ile gelişmektedir. 

A) Standardisasyon işleri : 
Ofis, temin ettiği malzeme ve hizmetlerin standardizasyunu ile de yükündü bulunmaktadır. Şimdiye kadar, yası makinaları klavyeleri, 28 

aded motorla nakil vasıtası, 23 aded madenî büro malzemesi standart hale getirilmiştir. 
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Ayrıca 158 aded muhtelif malzemenin teknik şartnameleri hazırlanmış bulunmaktadır. Bu suretle bâzı malzemenin numune esasına göre 
yapılmakta olan mubayaalarından sarfınazar edilmiş ve bütün mubayaalar tamamiyle teknik şartnamelere göre yapılmaya başlanmıştır. 

Diğer taraftan, standardize edilen ve teknik şartnameleri hazırlanan malzemelerin durumları izlenmekte, bunların modernize edilmelerine 
gayret gösterilmektedir. Nitekim 1964 yılında standardize edilmiş bulunan "madenî iskemle ve koltukların bu işle iştigal eden müesseselerden 
numuneleri alınarak kullanma ve estetik bakımdan incelemeleri yapılmış, daha kullanışlı hale getirilmiştir. Diğer madeni mefruşatın standar-
dizasyonunda da gereken revizyonun yapılmasına başlanmıştır. 

B) Alım işleri : 
Ofis, teminle .görevli olduğu malzemeleri iç ve dış piyasalardan, tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ticari usullerle temin etmektedir. 

Memleketimizde Ofisin iştigal konusu ile ilgili sanayi henüz tam .olarak kurulamadığından, alımların takriben •% 60 ı iç ve % 40 x dış piyasalar
dan yapılmaktadır. 

1968 yılı -Kasım ayı sonu itibariyle yapılan alım 1967 yılının aynı devresine göre mukayeseli olarak şöyledir : 

Alım nev'ileri 

Kâ., Kart., muk. ve mam. 
Kırtasiye malzemesi 
Büro mak. ve aleti. 
Demirbaş ve mefr. 
Nakil vasıtaları 
Matbua 
Ham ve yard. mad. 
Muhtelif malz. 
Müşt. iç. al. malz. 
Ofis iç. al. müt. malz. 
Amerikan iht. faz. malz. 

1967 

38 816 
3 522 
7 820 

20 145 
52 884 

477 
10 279 

440 
4 137 
1086 
1 600 

1968 

62 511 
6 057 

31387 
28 714 
70 691 

416 
19 781 
1047 
3 361 
1575 
3 755 

Park 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 

1 000 fi 

23 695 
2 535 

23 567 
8 569 

17 807 
61 

9 502 
607 
776 
489 

2 100 

11. 
Fark <% 

61 
71 
301 
42 
33 

- 13 
59 
137 

- 19 
45 
131 

Yekûn 141 206 229 240 + 88 034 62 

1968 yılı Kasım ayı sonu itibariyle alımlar, geçen yılın aynı devresine nazaran % 62 nisbetinde ve 88 034 000 liralık bir artış göstermiştir. 
1968 sonu itibariyle alımların 245 000 000 liraya ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Ofis, temin ettiği malzemeyi kuruluş Kanununa göre memleketin her tarafında tek fiyatla satmakta ve satış fiyatlarının pivasadan ucuz 
olarak tesbit edilmesine âzami gayret göstermektedir. 
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Merkekî mubayaa sisteminin sağladığı faydalardan âzami derecede istifade eden Ofis, mümkün mertebe dairelerin her türlü ihtiyaçlarını 
temin etmek gayretindedir. Halen Ofiste 730 kalem malzemenin satışı yapılmaktadır. 

C) İmalât : 
Ofisin i ş t i a l mevzuuna giren malzemelerden imalinde fayda mülâhaza edilen dosya, defter, bloknot, zarf, sumen, kok, toplu iğne gibi tak

riben 100 çeşit kırtasiye malzemesi, İzmit'te bulunan (İzmit İmalât Atelyeleri) nde imal edilmektedir. 
Diğer taraftan, 6400 sayılı Ofisin Kuruluş Kanunu Devlet daire ve müesseselerinin form ve sair baskı işlerinin Ofisçe sağlanacağım öngör

mektedir. Genel Kuruluş Kanunu gereğince resmî sektör elinde bulunan matbaaların birleştirilmesi gerekmektedir. Bu birleştirme isleri esnasın
da basım işlerinin aksamaması ve tesis'.olunacak matbaa için lüzumlu elemanların yetiştirilmesi maksadiyle istanbul - Merdivenköyde nüve ha
linde bir matbaa kurulmuş bulunmaktadır. 

Gerek matbaa ve gerekse İmalât atelyeleri müessesesinin 1968 yılı Kasım ayı sonu itibariyle imalâtı, gecen vıl.n aynı devresine göre mu
kayeseli olarak şöyledir : 

1 000 Tl. 
İmalât Nevileri Kasım 1967 Kasım 1968 Fark Fark % 

Kâğıt, karton. \muk. ve mam. 
Kırtasiye malzemesi 
D. Baş mefruşat 
Matbua 
Bitmemiş imalât 

14 480 
823 
27 

5 744 
1145 

20 733 
931 
182 

1 811 
921 -

6 253 
108 
155 

1 811 
,244 -

43 
13 

574 
32 
20 

Yekûn 22 219 30 322 8 103 36 
D) Satış : 
Ofisin temin ettiği malzemelerin, memleketin her tarafında tek fiyatla satılması, kalitesinin yüksek olması ye fiyatlarının daima piyasadan 

ueuz olması, satış formalitelerinin -basitliği ve istihlâk mahalline kadar Ofis tarafından sevk edilmesiyle müşteri dairelere mühim tasarruf ve ko
laylıklar sağlanmaktadır. 
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Ivasım ayı sonu itibariyle kümülâtif satışlar .geçen yılın aynı devresi ile mukayeseli olarak şöyledir 

Satış nevileri 1967 1968 Fark 
1000 Tl. 

(+ , - ) ) F a r k % 

Kâğ., kart., muk. ve inam. 
Kurtasiye malzemesi 
B ü r o m a . ve aletle. 
Demiri** ve .mefruşat 
Nakil vasıtaları 
Matbua 
Aydm. ve ısıt. malz. 
Temizlik malzemesi 
Muhtelif matoeme 
Müş. iç. alı. müt. mab, 
Amer. iht. faz. m<alz. 
Hurda ve ta*, ımüh. ımak. 

45 677 
6 022 

20 441 
21096 
41 065 

5 743 
5 

56 
332 

3 621 
1 453 

168 

52 543 
6 673 

30 587 
33 282 
84 931 

7 010 
1 

15 
450 

3 321 
3 350 

25 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+• 

• 

+ 
— 

6 866 
651 

10 146 
12 186 
43 866 

1267 
4 

41 
118 
300 

1 897 
143 

15 
11 
50 
57 
107 
22 

— 800 
— 732 

35 
— 8 

131 
— 8 

Yekûn 145 679 222 188 + 76 509 52.5 

Ofisin 1968 yılı 12 W\± satışlarının geçen yıla nazaran % 45 nimetinde 78 000 000 lira feHası ile 250 000 000 liraya baliğ olduğu tahmin edilmek
tedir. 
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E) Yaların : 
İkinci Beş Yıllık K a l t a n a Hânının birinci dilimini teşkil eden 1968 yılında yer alam yatırımlar : 

ManbulM-atbaatesMeri : 1 nci kısmı ikmal edilerek işgal edilen MaitJbaanm projesine göre M'altibaa bloklarının tamamı ikmal 

istanbul Şube ve Deposu : T ^ M n ^ a edileceği Beşiktaştafci abanın imar durutau hakkında istanbul Belediyesi henüz bir karar 
Verememiş olduğundan tatbikata geçilememiştir. 

İstanbul AmadepoHu : (B) blokumun inşaatı tamamlanmak üzeredir. istanbul çevre yolları istimlâki sahası içinde kalan 
bina Moku ıgecikmMir. 
Programda yazılı esaslara göre tahakkuk etmiştir. 
Program tahakkuk etmek üzeredir. 
Şehir imar plânının yeniden tanzim e d i t a k üzere olması sebebiyle Belediye, arsanın imar durumunu 
verememiş o t a yokünden tesislerin inşai projelerinin hazırlanmasına geç ^ l amlmış t ı r . Prog
ramda gecikme olacaktır. 

içel Bölge Satış Müdürlüğü 
Diyarbakır Böl. Sfatış Md. ğü 
Erzurum Böl. Satış Md. ğü 

Kurşun kalem, yazı ve hesap 
m a n a l a r ı imalâttı feiblilte 
etütleri : Etütlere devam edilmektedir. 
idame yatırımları : ihtiyaca göre program tahakkuk ettirilmektedir. 

Ünitelerinden ibarettir : 
1968 yılı yatınım tutarı 11 000 000 lira olarak .tahmin edilmiş olup, taun 9 ay içinde 8 272 liralık tanı tahakkuk ettirillmiştir. Tahakkuk oram 

% 75.20 dir. 

IV - Kâr : 
Ofis satış fiyatlarının piy^aya nazaran ucuiz olmasına rağmen, Ofis hem kendM kâr etmekte, hem de Devlet dairelerim, dolayısiyle Devlet Hazi

nesine, mühim miktarlara baliğ olan tasarruflar sağlamaktadır. Kuruluş tarihimden bu yana Ofis 1 329 777 046 liralık satış yapmış, 221 106 133 lira 
-kâr etmiş ve Eylül/1968 somu itibariyle 272 648 103 liralık vergi, reeükn ve fon ödemiştir. 

Ofisin 1968 yılı kârının (11 aybk fiilî ve 1 aylık tahmini) 36 milyon lira civarında olacağı anlaşılmıştır. Bu miktar geçen yıla nazdan % 40 nisbe-
tinde ve 10 000 000 liralık bir fazlalığı ifade etmektedir. 
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V - Malî durum : 
1967 yılı bMangcBuna göre Ofisin malî durumu şöyledir 

- 4 4 3 -

Varlıklar ' " ^ " 

1 - &ib% k ı y m e t e 
2 - İştirakler 
3 - U m n vadeli paraya çevrile

bilen aktif 
4 - Hazır değerler 
5 - StcMar 
6 - Arçelikv. s. hesaplar 
7 — Senetler ve tahvilât 

Yekûn 
Kaynaklar 

1 - öz kaynaklar 
2 - Yabancı kaynaklar 

,a> Uzun vadeli borçlar 
ıb)' Orta ve uzun vadeli 

1966 

49 059 692 
3 000 000 

2 621 641 
29 865 424 
71 480 711 
31 217 934 
14 871 580 

202 116 882 

122 447 619 

4 774 928 
74 894 336 

1967 

55 717 173 
3 000 000 

3 425 891 
11 881 949 
79 634 305 

'59 100 729 
14 838 520 

227 598 567 

124 698 255 

3 183 285 
99 717 027 

% Fark 

114 :+. 6 657-581 
100 

131 + 804 250 
40 - 17 983 475 

111 +ı 8 163 594 
189 + 27 882 795 
100 - 33 060 

113 + 26 481 685 

100 + 2 250 63.6 

67 - 1 5 9 1 6 4 3 
133 + 24 822 692 

Fark 
% 

+ 14 

+ 31 
— 60 
+ 11 
+ 89 

+ 13 

+ 2 

— 33 
+ 33 

Yekûn 202 116 882 227 598 1567 113 + 25 481 685 + 13 

Ofisin nomin'al sermayesi 100 000 000 lira ve 31 . 12 . 1967 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 84 827 015,82 liradır. Ancak 1964 - 1965 yılları 
bilançoları Umumi Heyettin t a h i n d e n geçmemiş olduğundan kâr tevzii yapamamıştır. Bu bilançoların Umumi Heyetin tasvibinden geçmesi halinde 
sermayenin tamamı ödenmiş hale gelmektir. Hazineye sermaye fazlası olarak 1966, 1967 ve 1968 yıllarında 23 114 010,10 lira ödtentafetir. 

2. _ DEVLET YATIRIM BANKASI : 
6115 sayılı Kanunla kurulmuş bulmun Amortisman ve Kredi 'Sandığının, İktisadi Devlet Teşekküllerine uzun vadeli yatırım kredileri açmak, 

bu krediler için proje incelemelerimde bulunmak ve bir Kallanma (Bankası niteliğinde .görev ifa etmek acılarından arz ettiği noksanlıkların 
giderilmesi ihtiyacı, köklü bir değişikliği zaruri kılmış ve 441 sayılı Kanunla Devlet Yatırım Bankası vücuda getirilmiştir. Bu bünye değişikliğin
de, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yemiden düzenlenmesi ihtiyacının payını da hesaba katmak lâzımdır. Bu bakımdan, Devlet Yatırım Banka
sımın kurulusunu, bizatihi 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hakkındaki Kanunu tamambyan bir teşebbüs say
mak yerimde" olacaktır. 
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Devlet Yatırım Bankası, Amortisman ve Kredi Sandığının Aktif - Pasif farkını 30 -Nisan 1964 tarihi itibariyle devir alarak Mayıs 1964 başında 
fiilen faaliyete geçmiştir. Banka sermayesi 1 milyar lira ıolup (kaynakları karonda şöylece sıralanmıştır. 

a) Amortisman ve Kredi -Sandığının öz varlığı, 
b) Bütçeden ödenecek paralar, 
c) îc Finansman Fonunun bankaya devir tarihindeki aktif toplamı ile ödenmesi gereken pasifi aracındaki fark, 
d) Bankanın yıllık safi kârından sermayeye m a h v e d i l m e k üzere ayrılan kısım, 

BANKANIN GÖREVİ : 
Bankanın görevi; İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, 441 

sayılı Kanun ve diğer kanunlarla kendisine verilen işleri yapmaktır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin karara bağlanmış yatırımları için gerekli paralardan, kendi imkânları ile ve diğer şekillerde karsılanmıyan 

kısım, Devlet Yatırım Bankası kredileri ile karşılanır. 
Bankadan yatırım kredisi işlenebilmesi için finanse edilecek projenin teknik ve ekonomik bakındardan uygun .olduğumun ve kredi ile finans

man ihtiyacı miktarının yetkili merciler tarafından karşılaştırılmış olması şarttır. 
Iîanka kredileri için Yönetim Kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre hesaplanacak taksitlerin .ödenmesine rantabilite durumları elverişli 

olmıyan projeler banka kredilerinden faydalanamazlar. 
Krediler, proje için fiilen yapılacak giderlerin veya yapılacak işler ile satıımlmacak nml be^l lor inm banka tarafından ödenmesi suretiyle 

kullanılır. 
Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti altında sermayesiyle sınırlı .olmaksızın tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 
Bankanın tahvilleri, Devlet Tahvillerinin sahibolduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanıl-. 
T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kummu kaynaklarından, İktisadi Devlet Teşekküllerinin (kredi ihtiyaçlarına tahsis edilmesi 

kararlaştırılan paralarla, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım ve işletme ihtiyaçları üstünde devamlılık gösteren finansman fazlaları Devlet 
Yatırım Bankası tahvillerine yatırılır. 

BANKANIN 1968 YILI FAALİYETİ .-
a) Sağlanan kaynaklar : 
1968 yılı zarfında bankanın kendi taksit gelirlerinden sağladığı 1 434,1 milyon lira dışında, Sosyal Sigortalar Kurumuna 1 («5,0 milyon lira

lık, T. O. Emekli Sandığına 281,0 milyon liralık ve diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine 2,7 milyon liralık tahvil satılmış ve böylece ceman 
2 752,8 milyon lira elde edilmiştir. (Diğer bâzı kaynaklardan yapılan tahsilat miktarı kesinlik kazanmadığından burada yer almamıştır.) 

http://kaizanmadig
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31 . 12 . 1968 itibariyle bankanın tedavüldeki tahvillerin durumu aşanda gösterilmiştir. 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

Tahvilin cinsi 

5F. 1955 İst. 
5F. 1955 » 
3F. 1955 
5F. 1957 
5F. 1958 
5F. 1959 
5F. 1959 
3F. 1959 

% 1/2 F. Hus. Tertip 
% 5F. 1960 M. 
% 6F. 1963 »Amor.Kr. 
% " ™ ™' ' ~ 
% 

I. T. 
II. T. 
II. T. 
II. T. 
II. T. 
I. T. 

II. T. 
II. T. 

6 F. 
6 F. 
6 F. 

% 6 F. 

S. 

6 F. 
6 F. 
6 F. 
6 F. 
6 F. 

1964 
1964 
1964 

1965 
1965 
1966 
1966 
1966 

22 
27 
27 
16 
17 
8 

25 
25 
11 
26 
7 
13 
31 

I. T. 
II. T. 
I. T. DTB 

20 
I. T. > 2 

II. T. > 2 
i. T. > 2 

III.. T.. I 2 

Vâde 

. 4 . 1 9 6 8 

. 1 0 , 1 9 6 8 (X) 

. 1 0 , 1 9 6 8 (X) 

. 1 . 1968 
5 . 1958 

. 7 . 1 9 6 8 

. 8,,968 
, 8.1968 
. 6 , 1 9 6 8 
. 4 . 1 9 6 8 
. 1.1968 
. 1 1968 
, 3.1968 

. 5.1968 

. 2 . 1 9 6 8 
, .1 . 1968 
. 3 . 1 9 6 8 
. 5 . 1 9 6 8 
. 12 . 1968 

Çıkarılan Mik. 

60 000 000 
20 000 000 
30 000 000 
50 000 000 
40 000 000 
50 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
250 000 000 
100 000 000 
225 000 000 
83 000 000 

150 000 000 

133 000 006 
600 000 OOÖ 
200 000 000 
225 Ö00 000 
250 000 000 
300 000 000 

Nominal değerde 
Kalan Tl. 

27 860 
9 290 
12 564 
30 990 
25 790 
33 330 
16 670 
15 548 
26 134 
71130 
191 000 
74 000 
133 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
169,30 
000 
000 
000 
000 

118 000 000 
594 000 000 
İ83 000 000 
213 000 000 
236 Ö00 000 
283 000 000 

(X) % 3ve%5 F. II. T. 1955 istikra tahvillerin saUş Mnlaları 6764 say^ Kanun gereğince MaUye Bakanügtna devredüâJigMen UksUleri 
Maliye Bakanlığınca ödenecektir. 
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% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Tahvilin cinsi 

6 F. 

6F. 
6F. 
6F. 
6F. 
6 F. 
6 F. 
6 F. 
6 F. 

1967 İst 
1967 » 
1967 » 
1967 » 
1967 » 
1968 » 
1968 » 
1968 » 
1968 » 
1968 » 

I. 
II. 

m. IV. 
V. 
I. 

II. 

T. 
T. 
•T. 
T. 
T. 
T. 
T. 

» 20 
» 17 
» 15 
» 10 
» 22 
» 8 
» 5 

m. T. » 7 
» 5 
» 8 

IV. T. 
V. T. 

Vâde 

1968 
1968 

2 . 
3 . 
4 . 

6 , .968 

1968 
.968 
968 

1968 
1968 
1968 

3 
4 

6 . 1968 968 
1968 

Toplam 

Çıkarılan M k . 

300 000 000 
200 000 000 
200 000 000 
200 000 000 
200 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
300 000 000 

5 216 000 000 

Nominal değerde 
Kalan Tl. 

292 000 000 
195 000 000 
195 000 000 
195 000 000 
195 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
300 000 000 

4 620 306 169,30 

b) Açılan krediler : 
Genel yatırım ve finansman programında I. D. Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların 1968 yılı net finansman ihtiyacı başlangıçta 3 778 600 000 

lira olarak tesbit ve bunun 2 407 400 000 lirasının D. Y. Bankasından verilmesi kararlaştırılmış iken, yıl içinde yapılan revizyonlarla program
da 55 milyon lirabk bir artış öngöriiknüş ve artan, miktar bankanın plasman hacnıına eklenerek yıllık kredi hedefi 2 462 400 000 liraya çıkarıl-
mıştır. Bu miktarın 1 533 800 000 TL sı proje kredilerine, 928,6 milyon İrası bir yıl vadeli işlet ™ kredilerine tahsis olunmuştur. İşbu plasman 
hedefine ek olarak, 1968 yılında 1967 yılı projelerinden o yıl içinde kredilendiriiememiş projeler için 53 413 914,15 lira, 1967 yılında ödenemiyen 
orta vadeli işletme 'kredileri için (7 yıl vadeli) de, 37 milyon lira ayrılmıştır. 

Bu suretle» I. D. Teşekküllerine, 1968 yılında yapüacak toplam kredd ödemeleri 2 552 813 914,15 Tl. olarak öngörülmüştür. 
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Teşekküllerin 1968 yılında D. Y. Bankasından kullanabilecekleri proje kredilerinin limitleri aşağıda gösterilmiştir. 

Müesseseler 

Mak. Kim. End. Kurumu 
T. Kömür İşi. 
Sümerbank 
Etibank 
T. Demir ve Çelik 
T. Çimento Sanayii 
Azot Sanayin 
T. Sel. ve Kâğıt Fab. İşi. 
T. Petrolleri 
Petro Kimya 
T. Şeker Fab. 
Denizcilik Barikası 
D. B. Deniz Nak. 
TCDD İşi. 
PTT İşletmesi 
Petrol Ofisi 
Süt End. Kurumu 
Turizm Bankası 
Yem Sanayii 

Limit 

Toplam 

15 000 000 
89 400 000 
154 800 000 
275 000 000 
20 000 000 
46 000 000 
104 500 000 
141 500 000 
131 900 000 
105 500 000 
28 000 000 
34 500 000 
50 000 000 
208 300 000 
58 000 000 
23 300 000 
20 500 000 
10 000 000 
17 300 000 

1 533 800 000 
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1968 yılında Devlet Yatırım Bankasınca 
ledir :-

finansman 

- 4 4 8 -

finanse edilmesine karar verilen projelerle bunlardan yapılan ödemelerin miktarı ise göy-

Teşekkül 

Sümerbank 
Etibank 
T. Kömür İşlet. 
PTT İşletmesi 
T. Petrolleri 
Turizm Ban. 
Yem San. 
Makina ve Kimya 
Demir ve Çelik. 
T. Çimento San. 
T. Sel. ve Kâğıt 
Petro Kimya 
T. Şeker Fab. 
Denizcilik Ban. 
Petrol Ofisi 
TCDD İşlet.. 
Süt End. K. 
Azot San. 
D. B. Deniz Nak. 

Toplam 

Açdan 
proje 
adedi 

17 
7 
2 
1 
2 
2 

11 
4 
1 
3 
3 
1 
6 
6 
2 

14 
4 
4 
2 

92 

Açüan kredi 

152 482 000 
275 000 000 

82 813 000 
58 000 000 

131 900 000 
10 000 000 
16 932 000 
15 000 000 
20 000 000 
46 000 000 

141447 000 
105 500 000 
24 573 000 
34 500 000 
13 500 000 

208 300 000 
20 500 000 

104 500 000 
20 000 000 

1 480 947 000 

Ödenen miktar 

88 759 6 9 2 , -
241 533 103,76 

81 187 318,76 
58 000 0 0 0 , -
85 401 060,32 
10 000 0 0 0 , -
13 444 228,38 

-
20 000 0 0 0 , -
42 904 245,52 
95 937 427,62 
85 247 900,02 
15 032 260,67 
16 933 058,69 
10 544 111,80 

166 658 283,83 
16 295 956,44 
93 375 029,69 
12 034 486,63 

1 153 288 164,13 
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Proje kredileri için 1968 yılı limitlerine mahsuben yapılaıı bu ödemelere ek olarak 1967 yılı projeleri için ayrılan 53 413 914,15 Tl. ye mah
suben aşağıdaki Teşekküllere hizalarında, gösterilen miktarlarda ödemede bulunulmuştur. 

Teşekkülün adı Ödeme miktarı 

Sümerbank 
Demir ve Çelik 
Azot iSanayii 
SEKA 
T. Şeker Fabrikaları 
Denizcilik Bankası 
D. B. Deniz Nakliyatı 
TCDD İşletmesi 
Petrol Ofisi 
T. Süt End. Kurumu 

Toplam 

4 973 208,15 
1 736 259,18 
2 389 848,71 
8 505 500 
5 618 341,72 
4 682 515,40 
9 466 855,85 
8 991 986,95 
2 000 000 
5 049 398,19 

53 413 914,15 

1968 yılı zarfında Teşekküllere ödenen 1 206 702 078,28 liranın 62 770 218,88 lirası avans, 1 102 060 838,51 lirası vesika, 23 577 348,16 lirası 
akreditif, 4 724 480,39 lirası Gümrük, 13 569 192,34 lirası da malzeme bedeli olarak ödenmiştir. 

P rovamda 1968 yılında teşekküllere işletn e kredisi olarak 848 600 000 lira ödeneceği öngörülmüş ve yü içinde yapılan revizyonlar s a s ı n 
da bu rakama 145 000 000 lira daha eklenerek toplam işletme kredisi hedefi 928,6 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Ayrıca, yıl içinde, program harici, Etibanka 10 milyon ve T. Kömür İşletmelerine ise 55 milyon liralık kısa vadeli işletme kredisi açıl
mıştır. 
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Bu kredilerin teşekküller itibariyle dağılımı ve ödeme durumu şu şekildedir : 

Teşekkülün Adı 

T. Kömür İşletmeleri 
T. Demir ve Çelik 
Azot Sanayii 
Mak. Kim. Endüstrisi Kurumu 
T. Petrolleri 
T. Şeker Fabrikaları 
Denizcilik Bankası 
TCDD İşletmesi 
Etibank 
Yem Sanayii 

Toplam 

İşletme kredisi 
limiti 

187 400 000 
25 000 000 
51 900 000 
25 600 000 
43 200 000 

242 400 000 
66 700 000 

336 400 000 
10 000 000 

5 000 000 

993 600 000 
, 1 

İşletme kredisi 
ödemesi 

187 400 000 
25 000 000 
51 900 000 
25 600 000 
43 200 000 

242 400 000 
66 700 000 

327 200 000 
10 000 000 
5 000 000 

984 400 000 
1 \ ı 

Bunların dışında ayrıca iç finansman fonu 1967 imkânından Petrol Ofisi'ne yıl içinde 37 000 000 liralık orta vadeli işletme kredisi açılmıştır. 
(Böylece, 1968 yılında proje ve işletme kredisi olarak teşekküllere yapılan tüm ödemeler 2 228 102 078,28 liraya erişmiş bulunmaktadır. 

1969 yılı programı : 
1969 yılı zarfında Devlet Yatırım Bankasının plasmanları 2 819 900 000 lira olarak tesbit olunmuştur. Bu miktar şu kalemlerden meydana 

gelmektedir : 
Devlet Yatırım Bankasının (İç Finansman fonu dâhil) kendi kaynaklarından 

yapacağı plasman 1 484 300 000 
iSosyal Sigortalar Kurumuna satılacak tahvil karşılığı 1 231 600 000 
T. C. Emekli (Sandığına satılacak tahvil karşılığı 68 100 000 
Diğer Teşkilâta satüacak tahvil karşılığı 35 900 000 

Toplam 2 819 900 000 
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Bankaca 1969 yılında 1 300 000 liralık tahvil çıkarılacaktır. Bunların ihraç tarihi, tertibi ve ihraç tutarlarının su şekilde olması düşünül
mektedir : 

Tarihi Tertip İhraç Tutarı 

12 
12 
25 . 
1 2 . 
1 2 . 

2 
5 
i 
8 
9 . 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

I. Tertip 
11. Tertip 

111. Tertip 
IV. Tertip 
V. Tertip 

Toplam 

200 000 000 
200 000 000 
200 000 000 
300 000 000 
200 000 000 

1 300 000 000 

Bâzı teşekküllerin Devlet Yatırım Bankasına olan borçlarını zamanında ödememeleri hali elan devam etmektedir. 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle 
teşekküllerin Bankaya ödememiş bulundukları borçların yekûnu 379 511 022 liradır. 

Bu borçların teşekküller itibariyle dağılımı şu şekildedir : 

Borçlu teşekküller Borç miktarı 

Denizcilik Bankası 
T. Petrolleri 
T. Çimento Sanayii 
A. Çimento Sanayii 
Turizm Bankası 
Azot Sanayii 
Petrol Ofisi 
•T. Şeker Fabrikaları 
•Sümerbank 
'T. Kömür İşletmeleri 
Mak. Kim. Endüstrisi Kurumu 
Atatürk Orman Çiftliği 

4 196 522 
6 519 670 
7 282 342 
9 516 790 

553 619 
10 366 651 

4 241 194 
103 639 397 
101 927 988 

666 472 
52 985 010 

615 367 

Toplam 379 511 022 
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Borçlann 1969 yılında ödenmesi için gerekli tedbirler alınmış ve geçmiş yıllarda olduğu gibi kararname ile, Devlet Yatırım Bankasına 1969 yılı 
kredi taksitlerini gününde ödemiyen kurumlara Bankadan yeniden kredi açılamıyacağı ve imzalanmış sözleşmelere dayanılarak her hangi bir öde
me yapılamıyaeağı karar altına alınmıştır. 

3. - T. C. EMEKLİ SANDIĞI : 
1 . - K u r u l u ş u : 
T. C. Emekli Sandığı, Devlet, Belediyeler ve Özel İdareler ile İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlilerinin sosyal güvenlik haklarım sağ

lamak Ve bu konuda mevcut çeşitli kuruluş ve mevzuatın birleştirilmesi amacı ile 1 . 1 . 1950 tarihinde 5434 «ayılı Kanunla kurulmuştur. 
Sandık, idari yönden Maliye Bakanlığına, denetim bakımından da 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca Başbakanlık Yüksek De

netleme Kurulunun denetimine tabidir. 
23 -sayılı Kanuna göre Müdürler Kurulu tarafından yönetilen Sandık, Genel Müdürlük ve 16 Şube Müdürlüğü ile istanbul irtibat Müdürlüğün

den ve yatırım m a h a l l e r d e bulunan inşaat kontrol şefliklerinden teşekkül etmektedir. 

2 . - S a n d ı ğ ı n çalışmaları: 
1950, 1966, 1967, 1968 yuları ele alınarak mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

a) Emeklilik işleri : 
1 . 1 . 1950 tarihinde devralman 9 sandığın mevcut 9 739 emekli, dul ve yetimine ilâveten, 18 yıllık faaliyet sonunda 1968 de 117 806 kişiye 627 

milyon Tl. emekli, dul ve yetim maaşı ödemiştir. 

Emekli, dul ve yetimlerin emeklilik nev'i itibariyle dağılışı ve bunlara öd'enen aylıkların durumu şöyledir : 

1950 

Aded 
Tutar 
Milyon 

1966 

Aded 

Emekli 
Âdi malûl 
Vazife malûlü 
Dul ve yetim 

4 439 
299 
141 

4 860 

6 519 
350 
135 

1998 

47 144 
6 391 
412 

48 674 . 

9 739 9 002 102 621 

Tutar 
Milyon 

373 022 
37 738 
2 544 

119 185 

932 489 

1967 

Aded 
Tutar 
Milyon 

1968 tahmini 
Tutar 

Aded Milyon 

50 092 
7 108 
432 

52 904 

393 882 
40 928 
2 668 

134 299 

5-1 239 
6 977 
1 608 
57 981 

414 463 
45 080 
7 219 

160 238 

110 536 571 777 117 805 627 000 



28 - Maliye Bakanlığı - 4 5 3 

EmekM, dul ve yetim maaşı dışmda istihkak sahiplerine ödenen toptan ödeme, kesenek iadesi ve evlenme ikramiyeleri mukayeseli olarak aşağı
daki tabloda gösterilmiştir. 

1966 
Tutar 

Aded Milyon 

1950 

Aded 
Tutar 

Milyon 

1967 

Aded 
Tutar 

Milyon 

1968 tahmini 
Tutar 

Aded 

Toptan ödeme 
Kesenek iadesi 
Evlenme ikramiyesi 
Sair ödemeler 

1 649 
—. 
66 
-

434 
755 
47 

824 

3 864 
3 366 
1 741 

7 801 
6 632 
2 842 
2 386 

3 774 
3 602 
1 820 

8 202 
7 839 
3 567 
3 563 

4 140 
3 920 
2 451 

Milyon 

9 000 
9 000 
5 000 
4 000 

2 060 19 661 17 171 27 000 

b) Sandık iştirakçileri : 

Emekliye tahi görevlerde çalışan iştirakçilerin adedi ve bunların aylıklarından tahsil edilen emeklilik kesenek ve karşılıkları yıllar itibariyle 
şöyledir. 

Kesenek ve karşı
lıkları tutarı 

Aded (Milyon olarak) 

1950 
1966 
1967 
1968 tahmini 

253 000 
536 837 
538 331 
547 826 

71526 
648 217 
694 953 
750 000 

Kesenek artışlar iştirakçi sayısındaki artış yanında maaşların % 135 artırılması sonucu olmuştur. 
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c) Borç para verme işleri : 
5434 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre Sandıktan borç para isteğinde bulunanlann durumu şöyledir. 

Aded 

1950 6 979 
1966 102 989 
1967 120 662 
1968 114 814 

d) Sandığın varlığının terakümü : 
Sandığın gelirleri ve giderleri ile kârlılık durumu şöyledir. (Milyon olarak) 

Tutam 
(Milyon olarak) 

2 723 
172 949 
216 024 
200 200 

1950 1966 1967 

Gelirler : 
Kepenekler 
% 1 lcr 
Sermayeye devir 
Kâr 

Yekûn 

Ödemeler : 
Emekli aylıkları 
Evlenme ikramiyeleri 
Kesenek iadesi 
Toptan ödemeler 
Sair ödemeler 

71 526 
7 386 

250 122 
13 800 

648 217 
58 380 
55 889 
186 995 

694 953 
63 057 
53 709 
205 808 

343 834 

9 002 
47 
755 
484 
824 

949 481 

529 648 
2 842 
6 632 
7 801 
2 886 

Sandığın varlığı 
Yekûn 1ı 062 

331 773 
549 309 

4 288 204 

1 017 527 

571 777 
3 567 
7 889 
8 202 
3 568 

" M 4 ~ ^ 8 
4 710 784 

1968 talimini 

750 000 
65 000 
50 000 
220 000 

1 085 000 

627 000 
5 000 
9 000 
9 000 
4 000 

«54 000 
5 141 888 
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e) Sandık varlığının plasmanı : 
Yukardaki tabloda gösterilen. Sandık varlığı aşağıda gösterildiği şekilde plase edilmiştir. (Milyon olarak) 

Ödenmemiş Sabit * * Hazine Tasarruf Sair 
sennmye* kıymet İştirakler Mevduat Tahvil Bonosu Bonosu aktif Yekûn 

1950 ~ ' 
1966 
1967 
1968 Tahminî 

f) Otel faaliyetleri : 
5434 sayılı Kanunun 22 nci maddesi icabı Sandık, otel inşaatı faaliyetlerine 1954 yılından itibaren girişmiş bulunmakta olup bunlardan işletme

ye ^ ı lmış olanların maliyetleri, getirdiği gelirler ve döviz miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

102 383 
100 081 
56 189 

100 000 

722 
615 590 
678 539 
708 540 

220 
352 910 
396 894 
433 397 

62 581 
525 489 
440 373 
500 834 

161 699 
2 002 450 
2 418 998 
2 637 804 

_̂  
30 000 

2 000 
-

, 
1 080 
1 093 
1 143 

4 168 
660 604 
716 698 
759 489 

331 773 
4 288 204 
4 710 784 
5 141 783 

Otelin adı Maliyeti 1955 
aelir (Milyon olarak) 

1966 1967 1968 tahmini 

Ililton Oteli 
Tarabya Oteli 
Oelİk Bakış Oteli 
Büyük Efes Oteli 
Büyük Ankara Oteli 
Kuşadası Tatil Köyü 
Foça Tatil Köyü 

Hilton Oteli 
Tarabya Oteli 
İzmir Büyük Efes Otel 
Büyük Ankara Oteli 
Kuşadası Tatil Köyü 
Foça Tatil Köyü 
Bursa Çdikpalas Oteli 

98 856 
102 399 

24 111 
98 082 
79 845 
22 351 
18 435 

i 

' 1 857 
* 

-
-
-
-
-

9 259 
- 641 
- 317 

684 
-
-
-

Döviz gelirleri 
1955 

78 
— 
—. 
—. 
—. 
— ı 

— 

1966 

2 179 
228 
164 
—. 
—. 
— 
— 

8 756 10 700 
- 3 260 1 000 
- 34 700 

1 762 2 900 
786 2 000 

1 520 (San. alman kira) 
380 1 760 

(Milyon olarak) 
1967 1968 tahmini 

2 198 2 777 
15 

214 353 
84 90 

135 
141 

19 43 
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Sandık, işletmeye açılan otel ve tatil köylerinin işletilmesini, yapmış olduğu mukavelelere, ecnebi işleticilere devretmiş bulunmaktadır. Ancak,, 
eonöbi işleticisi olduğu halde, mukavele hükümlerine mugayir hareketleri dolayısiyle, Büyük Efes Oteli 1964 te, Büyük Tanabya Oteli 1968 de iş
leticilerinden alınarak, Sandığın iştiraki bulunan Emek İnşaat ve İşletme A. Ş. ne yapmış olduğu mukavelelerle, isletilmek üzere devredilmiştir. 

Bunların haricinde, Emek İnşaat ve İşletme A. Ş. Sandığa «adt Bursa Çelik Palas Otelini, 1969 yılı başından itiabren de Marmara Otelini inletmek
tedir. 

g) Sandığın iştirakleri : 
Sandık iştiraklerinin 1967 yılı itibariyle durumu şöyledir : 

Taahhüdolunan 
Milyon 

Ödenen 
Milyon 

Oelir 
Milyon 

T. Emlâk, Kredi Bankası 
L .B. Deniz Nakliyatı A. Ş. 
Eskişehir Çimento A. Ş. 
T. C. Merkez Bankası 
T. Petrolleri A. 0. 
Ankara İmar ve Emlâk Bankası 
Anadolu Demiryolu 
Emek İnşaat A. Ş. 
Tutum Bankası 
Emek Sinema Ltd. Şrt. 
Emek İşletme Ltd. Şrt. 
Pek t im-Pct ro-Kimya A. 0 . 
Taksim Otelcilik 

45 500 
52 700 
3 000 

250 
136 834 
80 740 

395 
245 

2 000 
2 990 
1490 

62 500 
11 000 

45 500 
52 700 
3 000 

250 
136 834 
80 740 

395 
245 

2 000 
2 990 
1490 

62 500 
8 250 

19 
2 635 

405 
30 

12 315 
147 
273 

12 
-
-
-
— 
— 

399 644 396 894 15 836 

h) İnşaat faaliyetleri : 
Sandığın 1967 yılı bilançosuna göre sahibolduğu gayrimenkullerin kıymeti (İktisap değeri üzerinden 678 500 000 Tl. dır). Bu meblâğm 1968 

yılı sonunda 708 540 000 lira olacağı telimin edilmektedir. 
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1966 - 1968 yıllarında yapılan yatırım harcamalarının miktar ve nisbeti aşağıda gösterilmişti,-
Programa göre ya

pılması lüzumlu yatırım Yapılan yatırım Tahakkuk nisbeti 
Yılı (Milyon) Milyon % 

1966 51/6 60,1 116 
1967 58,0 58,8 101 
1968 46,0 1968 neticesi henüz atamamıştır. 
1969 yılı inşaat programı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir : 

^S tad Oteli * 12 500 000 
Maçka Oteli 7 200 000 
Dildk Yarımadası Turistik Sitesi 7 200 000 
Ebussuud İşhanı 2 000 000 
İ,11e Sineması 4 500 000 
Tatil köyleri tamamlama yatırımları 1 000 000 
İdame giderleri 600 000 
Kesin hesap giderleri 1 400 000 

36 400 000 

4. - MİLLÎ PİYANGO İDARESİ : 
I - Kuruluş : 
Memleketimizde ilk piyango 1926 yılında 710 sayılı Kanunla Tayyare Piyangosu olarak ihdas edilmiştir. 
1939 yılında yürürlüğe konulan 3670 sayılı Kanunla Millî Piyango İdaresi kurularak, Piyango, Devlet Piyangosu haline getirilmiştir. Bu Ka

nuna göre memleketimizde karşılığı nakit olmak üzere Piyango tertiplemek hakkı münhasıran Millî Piyango İdaresine aittir. 

II - Hukukî Bünye : 
Millî Piyango İdaresi tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehildir. Sermayesinin tamamı Devlete aittir ve 

Maliye Bakanlığına bağlı 23 sayılı Kanun hükümlerine göre de Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir. 
Millî Piyango İdaresi, 23 sayılı Kanuna ve 440 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine istinaden teşkil edilen Müdürler Kurulu tarafından idare 

olunmaktadır. 

III - Teşkilât : 
Millî Piyango İ d a r e c i n Ankara'da Genel Müdürlük teşkilâtı, İstanbul, İzmir ve Adana'da Büı > Müdürlükleri mevcuttur. Yurdumuzun diğer 

yerlerinde Piyango biletlerinin satışa arz edilmesi ve ikramiyelerin ödenmesi Ziraat Bankam Şubeleri tarafından yapılmaktadır. 
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IV - Faaliyetler : 
Millî Piyango İdaresi kuruluşundan bu yana devamlı bir gelişme seyri takibctmiştir. 
Eskiden beri uygulanmakta olan 12 si aylık, 6 sı fevkalâde olmak üzere yıllık 18 aded piyonga çekilişi; 1967 yılında 22 ye, 1908 yılında 26 ya 

ve 1969 ydında da 33 e çıkarılmış; halka ödenen ikramiyeler, satıcı komüsyonları ve reklâmlar artırılmak suretiyle bilet satışına hız verilmiştir. 
İdarenin son üç yıla ait faaliyet sonuçlan aşağıda gösterilmiştir : 

1966 
Tl. 

1967 
Tl. 

1968 
Tl. 

Gelir 
Halika ödenen ikramiye 
Satıcılara ödenen kondisyon 
Genel gider 
Hazineye öderim safi (kâr 

92 633 640 
46 153 340 
5 854 651 
4 033 061 

36 592 588 

107 027 988 
52 183 450 
6 814 127 
4 834 885 

43 195 526 

123 390 000 
62 500 000 
7 990 000 
5 900 000 

47 000 000 

tur. 

1968 yılına ait bilanço henüz tanzim edilmemiş olduğundan taibloda verilen rakamlar tahmine d a y a n a k t a d ı r . 1968 yılında net (kârın yukarda 
gösterildiği gibi 47 milyon lira civarında tahakkuk etmesi beklenmektedir. 

İdare kuruluşundan; 1968 ydı sonuna kadar Hazineye 580 000 000 lira civarında safi kâr ödemeısıinde bulunmuştı 

V - 1969 yılı programı: 
Millî Piyango İdaresinin 1969 yılı içim tanzim eylediği çalışma programı şöyledir : 

Tl. 

Gelir 137 300 000 
ödenecek ikramiye 66 300 000 
Bilet satış komisyonu 9 090 000 
Genel gider 9 923 856 
Safi kâr 51 986 144 

VI - Yeniden düzenlemfc çalışmaları: 
Bilindiği üzer©, Piyangoların doğuşu ve varlığı tarihin en eıski devirlerine kadar gitmektedir. 
Meskukatın .kullanılması ile baht oyunları b a m ^ k a .şekil alarak bir ihtiras ve ipftüâ haline g e M ş ve toplum düzenine tesir eden bir mahiye/t 

tanlmıştır. Bâzı memleketlerdie bu oyunları yasakhyan kanunlar çıkarılnnştır. 



28 - Maliye Bakanlığı - 459 -

Günümüzde oyundan, yani insanların oyun h ' rauakn doğan g e l i r l i m Devlet feragat edememiş ve bu oyunların toplumun moral bünyemde 
hir yıkıntı kaynağı haline gelmemesi bakımından Devletin işe bkzat müdahale etmesi zaruri olmuştur. Zaten, Devlet piyangolarının doğusunda bu 
iki faktör başlıca rolü oynamıştır. 

Bugün Devlet piyangoları ha lkm zamiri olmıyan ihtiyaçlarını bile tatmine engel olmadan, tasarruf fikrini ve arzusunu zedelemeden Devlete 
veya diğer kamu kuruluşlarına mühim m e b l â ğ c a sahibolma imkânını vermektedir. 

Ancak, talih oyunlarının toplum bünyesini sarsıcı bir kumar haline getirilmemesi, bu oyunların tek eklen idare edilmesi zaruretini de ortaya çı
karmıştır. 

Şövleki : 
1. " Piyango ve müşterek bahislerin bir kumar şeklimi almaması için ikramiye tutarının, iştirak şartlarının ve satış usullerinin iyi ayarlanması 

bu ovunların servet temininde yegâne çare olduğu kanısının yanatılmaması lâzımdır. Bu yönden tedbirler alıp uygulamada, rekabet konusundan 
uzak' tek elden yürütülen bir idareye ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. Normal Devlet gelirleri iarasmda mütalâa edilmesi caiz olmıyan talih oyunlan gelirlerinin toplum hizmetlerine ihtiyaea göre ve dengeli bir 
şekilde tahsis olunabilmesi bu oyunların tek eldeı idare edilmesini zaruri kılmaktadır. 

3. Giderlerde tasarruf, çalışma program ve hedeflerinde bütünlük ve dendtimde birlik sağlamak b a k ı m d a n da talih oyunlarının aynı idare 
bünyesinde toplanması zaruri olmaktadır. 

Almanya, Avusturya ve İtalya gibi Garp memleketlimin pekçoğunda Piyango, Toto ve Loto oyunları yukarda aç ı l anan sebeplere ve uzun yıl
ların verdiği tecrübeve dayanılarak bir idare bü fes inde toplanmış ve her bakımdan maksada uy-uu ve rantabl olmuştur. 

îste bu görüş ve "benzeri tatbikatın ışığı alt ınla memickülimizde de bütün talih oyunlarıma (At yarışları ve Eşya*piyangolar! ha™) aynı ida
re bünyesinde toplanmasını temin maksadiyle yeni bir Kuruluş kanunu (tasarısına esas olmak üzere Millî'Piyango idaresi Genel Müdürlüğünce bir 
öntasarı hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Maliye Bakanlığınca bu öntasarı üzerinde gereken incelemeler yapılmış ve görüşleri alın
mak üzere ilgili bakanlıklara göndemlmiştir. 

5. MALİYE OKULU : 
1. Teşkilât hakkında bilgi : 
Maliye Okulu, okul ve maliye kursu olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. 
Maliye Okulu, maliye teşkilâtına, ihtiyacı olan meslekî bilgi sahibi personel yetiştirmek üzere 1941 - 1942 ders yılı basında Ankara'da açılmıştır. 

İki yıllık iken öğretim süresi 1943 - 1944 ders yılında üç yıl olmuş ve 1950 - 1955 yılları arasında öğretim ve eğitim faaliyetine ara verilmiştir. 

Maliye Kursu, eski bir maziye sahiptir. Bir bölümü 4 ay diğer bölümü 2 yıl süreli olarak 1909 da istanbul'da açılmıştır. 1911 yılında Muhasebe
cilik kısmının dersleri genişletilerek 1914 te Darü f ununa ilhak edilmiştir. Cumhuriyet devrinde Maliye Tatbikat Mektebi adiyle 9 aylık bir kurs ha
linde yeniden kurulmuş ve 1925 yılında Maliye tatbikat Mektebi Âlisi adı verilmişse de Millî Talim ve Terbiye Heyetince kabul edilmemiştir. Ma
liye Meslek Mektebi adiyle devam, eden kursun 1932 yılında öğretim süresi 2 yıla çıkarılmışta 
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2. Kuruluş Kanunu ve şekli : 
Maliye Okulunun Kuruluş Kanunu 4910 sayılı Kanundur. 11 nci maddesine göre, «Maliye Okulu; Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan meslek me

murlarını yetiştiren birinci derecede orta uzmanlık okuludur. Bu okulu parasız yatılı olarak okıyanlardan muvaffakiyetle bitirenler 6 yıl süre üe 
Bakanlığın göstereceği yerlerde hizmet etmekle ödevlidirler.» 

Millî Eğitim Bakanlığınca, kanun metninde açıklandığı şekilde derecelendirilmiş olan okul, üç sınıf, her sınıf da ikişer şubelidir. Maliye kursu 2 
yıllıktır, her sımf tek şubelidir. 

3. 1968 faaliyetleri ve sonuçlan : 
1967 - 1968 ders yılı öğretim, faaliyeti sonucu olarak okul 78 mezun vermiş ve bu mezunlar il ve ilçeler teşkilatındaki muhtelif görevlere tâyin 

edilmiş, vazifeye başlamışlardır. 
199 öğrenci ide bulundukları smıfm bir üstüne geçmişlerdir. 
1967 - 1968 ders yılı sonunda 47 memur, maliye kursunu bitirmiş ve malmMürlüğü, vergi dairesi müdür yardımcılığı, vergi kontrol memurluğu 

gibi görevlere tâyin olunmuşlardır. 
Aynı ders yılı nihayetinde 47 kurs öğrencisi de ikinci sınıfa geçmişlerdir. 

4. 1969 progranu : 
1968 ders yılı başında Maliye Okuluna, gerekli şartı taşıyan ortaokul mezunları arasından seçme imtihanı ile 60 öğrenci kabul edilmiştir. Kurs 

bölümüne giriş imtihanlarını, kazananlardan, 42 memur kabul edilmiştir. 
Halen okulda 258, kursta ise 88 öğrenci memıdolup meslekî eğitim, ve öğretim görmektedirler. 
5. İhtiyaçlar : 
a) Okul binası yetersizdir. 
b) Öğretim bresinin (4) yıla çıkarılması gerekmektedir. 

6. VERGİLER İTİRAZ VE TEMYlZ KOMİSYONLARI : 
1. 5655 sayılı Kanunla bugünkü şeklini almış bulunan İtiraz ve Temyiz komisyonları, idari yargı örgütü içinde yer almakta ve genel bütçeye 

giren veya özel idareleri üe belediyelerce tahsil olunan (Gümrük ve Tekel idarelerince tahsil edilen vergilerle tasarruf bonosu, maden ve petrolden 
alman Devlet hakları dışında kalan) vergi, resim ve harçlara ilişkin anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamakla görevlidirler. 

Bu bakımdan, sözü geçen komisyonlar, aslında, yargı mercii durumundadırlar. Ancak, Maliye Bakanlığının bir kuruluşu niteliğini taşımaları, 
personelinin özlük işleri ile atanmaları dolayısi>le yürütme gücünün tesiri altında bulunmaları sebebiyle müstakil ve binnetice Anayasanın öngör
düğü biçimde yargı mercii sayılmamaktadırlar. 

Öte yandan, vergi yükünü eşitlik, hak ve adalet kurallarına göre ıdağıtılabilmesi, vergi kanunlarının Devlet için en verimli şekilde uygulanabil
mesi, vergi emniyetinin sağlanmasına bağlıdır. Bu da vergilendirmeye ilişkin eylem ve işlemlerin, hukuk devleti prensip ve kurallarına uygun 
olarak kurulmuş ve çalışacak yargı mercilerinin denetimine tabi tutulması ile mümkündür. Vergi kanunları ne kadar mükemmel olursa olsun, vergi 
emniyeti sağlanmadıkça, beklenen sonuç almama. Hızla artan Devlet giderlerinin karşılanabilmesi de, her şeyden önce, vergilendirmenin tam ve 
en iyi bir şekilde yargı denetimine tabi tutulmasına, diğer bir deyimle vergi mahkemelerinin süratle kurulmasına bağlıdır. 
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2. Komisyonların iş hacmi hakkında bir fikir vermek üzere, Vergiler Temyiz Komisyonuna intikal eden ve karara bağlanan, birkaç yıla ait, 
ıdâva sayıları aşağıda gösterilmiştir : 

Gelen dâva sayısı 

Yılı 

1951 
1955 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 (*) 

Evvelki 
yıldan dev

ren gelen 

854 
9 840 
3 793 
5 199 
9 208 
9 944 

Yıl içinde 
gelen 

2 1 ~ ^ 
31 542 
31522 
36 797 
39 837 
36 002 
31040 

Toplaç 

21 236 
32 396 
41 362 
40 590 
45 036 
45 210 
40 984 

Karara 
bağlanan Ertesi yıla 

dâva sayısı devrolunan 

,21 005 
29 298 
35 508 
35 391 
35 828 
35 266 
26 790 

231 
3 098 
5 854 
5 199 
9 208 
9 944 
,14 194 

III - BÜTÇE UYGULAMALARI VE SONUÇLARI : 
A) Genel bütçe tatbikatı : 
1969 yılı Bütçe gerekçesinde 1966, 1967 yılları genel bütçe kesinhesap neticeleri ile 1968 yılının 6 aylık uygulamaları konusunda yeteri kadar 

bilgi mevcuttur. ' 
1966 yılı genel bütçe ödenekleri yıl içinde eklenenlerle birlikte 17 milyar 644 milyon 224 bin liradır. Yılı içinde vâki olan 868 milyon 971 bin 

liralık artışın 189 milyon 249 bin lirası cari ödemeklero, 190 milyon 312 bin lirası yatırım ödeneklerine, 489 milyon 410 bin lirası sermaye teşkili 
ve transfer ödeneklerine ait bulunmaktadır. 

1966 yıh içinde cari ödeneklerden 7 milyar 849 milyon 007 bin lira, yatırım ödeneklerinden 2 milyar 210 milyon 120 bin lira, sermaye teşkili ve 
transfer ödeneklerinden 6 milyar 416 milyon 576 bin lira harcanmış olup, toplam harcama miktarı 16 milyar 475 milyon 703 bin liradır. 

3010 sayılı Kanun) " gereğince verilen avanslar karşılığı mevkuf tutulan ödenekler düşüldükten sonra yıl sonundaki harcanmıyan ödeneğin 
miktarı 1 milyar 030 milyon 882 bin liradır. 

Harcanmıyan ödenek miktarının ödenek toplamına nisbcti % 5,84 tür. 

(*) 1968 yılma ait rakamlar, 9 ayhkür. Yıl sonunda gelen dâva sayısı toplamının 47 900 e çıkan dâva sayısının ise 33 000 e ulaşacağı ve ertesi yıla 
14 900 dâva dosya* devredileceği tahmin olunmaktadır. 
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1966 yıh ödenekleriyle bu ödeneklere müsteniden yapılan harcamaların miktar ve oranları şöyledir 

Cari 
Yatırım 
Ser. Teş. Transfer 

Toplam 

Bütçe ile 
verilen öde
nek (000) 

8 288 026 
2 305 952 
6 181 275 

Yıl sonun- Artış 
daki öde- oranı 

nek % Harcamalar 

8 477 275 
2 496 263 
6 670 686 

2,28 7 849 007 
8,25 2 210 120 
7,91 6 416 576 

16 775 253 17 644 224 5,18 16 475 703 

Harcama 
oranı 

'% 

~92 ,58~ 
88,53 
96,19 

"93̂ 7 

1967 yıh genel bütçe ödenekleri yıl içinde eklenenlerle birlikte 19 milyar 908 milyon 126 bin liraya ulaşmıştır. Bu artışın 222 milyon 268 bin lira
sı cari giderlere, 239 milyon 852 bin lirası yatırımlara, 732 milyon 517 bin lirası da sermaye teşkili ve transferlere ait bulunmaktadır. 

Aynı yıl içinde yapılan harcamalar ise 8 milyar 829 milyon 989 bin lirası cari masraflara, 2 milyar 416 milyon 672 bin lirası yatırım masraf
larda, 7 milyar 247 milyon 192 bin lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidolmak üzere 18 milyar 493 milyon 853 bin liraya baliğ 
olmuştur. 

Yıl sonunda 3010 sayılı Kanun gereğince verilen avanslar karşılığı olarak mevkuf tutulan ödenekler düşüldükten sonra tasarruf edilen 1 milyar 
204 milyon 630 bin liradır. Bunun ödenek toplamına oranı % 6,08 dir. 

1967 yıh ödenekleriyle ve bu ödeneklere müsteniden yapılan harcamaların miktar ve oranları aşağıda gösterilmiştir : 

Cari 
Yatırım 
Ser. Teş. Transfer 

Toplanı 

Bütçe ile 
verilen öde
nek (000) 

9 397 911 
2 434 610 
6 980 968 

18 813 489 

Yıl sonun
daki öde

nek 

9 620 179 
2 674 462 
7 613 485 

19 908 126 

Artış 
oranı 

% 

2,36 
9,85 

10,49 

5,82 

Harcamalar 

8 829 989 
2 416 672 
7 247 192 

18 493 853 

Harcama 
oram 

91,78 
90,36 
95,18 

92,89 

1968 bütçe yılının Kasım ayı sonuna kadar dan 9 aylık devre zarfında ek, olağanüstü ödeneklerle Muihasebei Umumiye Kanununun 48 nei mad
desi gereğince kaydedilen ödeneklerin bütçe ile verilen ödeneklere ilâvesi halinde yılın cari ödenekleri 10 milyar 383 milyon 013 bin liraya, yatı
rım ödenekleri 2 milyar 609 milyon 293 bin liraya, sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 8 milyar 995 milyon 748 bin liraya ulaşmaktadır. 
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Bu duruma göre ödenek artış nimeti carilerde % 0,34 yatırımlarda % 3,11 sermaye teşkili ve transferlerde % 2,98 dir. Aynı müddet zarfında 
mahallerine ödeme emri göndermek suretiyle cari giderlerde 9 milyar 321 milyon 264 bin liranın, yatırım giderlerinde 2 milyar 422 milyon 958 bin 
liranın, sermaye teşkili ve transfer giderlerinde 7 milyar 969 milyon 590 bin liranın harcanmasına mezuniyet verilmiştir. 

Bu suretle Kasım 1968 sonuna kadar cari giderlerde 6 milyar 748 milyon 489 bin lira, yatırım giderlerinde 1 milyar 868 milyon 374 bin lira, 
sermaye teşkili ve transferler giderlerinde 6 milyar 662 milyon 272 bin lira olmak üzere toplam olarak 15 milyar 279 milyon 135 bin lira verile em
rine bağlanmış ve bunun 13 milyar 912 milyon 547 bin lirası nakden ödenmiştir. Bu miktara geçen yıllar bütçe emaneti için ödenen 931 milyon 839 
bin liranın ilâvesi halinde 9 aylık devrenin fiilî ödeme miktarı 14 milyar 844 milyon 386 bin liradır. 

Bütçe ile Artış Harcama 
verilen öde Son ödenek oranı 
nek (000) durumu % Harcamalar % 

Cari 10 347 074 10 383 012 ~ 0 , 3 4 6 748 489 64,99 
Yatırım 2 530 386 2 G09 293 3,11 1 868 374 71,60 
Ser. Teş. Transfer 8 734 751 8 995 748 2,98 6 662 272 74,06 

Toplam 21 612 211 21 988 053 1,74 15 279 135 69,48 

1967 bütçe yılımn aynı döneme ait toplam harcama oranı % 68,29 dur. 
1968 bütçe yılı sonunda genel bütçe giderleri toplamının (819 sayılı Kamuma göre ödenecek avanslar ile 3010 sayılı Kanuna göre evvelki yıl

lardan devreden avanslardan gider kaydolunacaklar dâhil olmak üzere) 21,200 - 21,500 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

B) Maliye Bakanlığı gider bütçesine ait uygulama sonuçları : 
1 Mart 1968 den Kasım 1968 somuna kadar 9 aylık devre zarfında 1968 bütçesiyle Maliye Bakanlığı için kabul edilen ödeneklerden cari gi

derler içim 294 696 598, yatırım giderleri için 12 930 000, sermaye teşkili ve transfer giderleri için 7 460 486 199 liralık ödeme emri il ve ilçe 
malsandıkları ile askerî ve mülki saymanlıklara gönderdlmiştir. 
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Ekim sonu itibariyle bütçeye cari giderler olarak 194 413 356 lira yatırımlardan 12 569 533 lira sermaye teşkili ve transferlerde 6 058 274 113 lira
lık masraf yapılmıştır. Aynı dönem zarfında 1967 yılında devren gelen bütçe emanetinden 931 789 917 lira ödenmiştir. Da duruma göre Maliye Ba
kanlığı b ü t ç e l i n harcama nisbetlerd Ödeneğe nazaran : 

Toplam harcamalarda 
'Cari harcamalarda 
Y a t ™ harcamalarda 
Ser. Teş. ve Trans. harcamalarda 

71,70 
56,47 
88,51 
72,30 

Geçen yılın aynı döneminde harcama nisbetleri 
Toplam harcamalarda 
Cari harcamalarda 
Yatırım harcamalarda 
iSor. Teş. ve Trans. harcamalarda 

56,25 
39,57 
95,71 
67,35 

C) Gelir bütçesi uygulamaları : 
a) 1966 yılı : 
1966 yılı gelirleri 16 075 253 679 lira tahmin edilmiş, yıl içinde ise ancak, 15 082 490 357 liralık tahsilat yapılabilmiştir. Tahsilatın tahminlere 

nazaran gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 94 tür. Gelir tahminleri ile tahsilat arasındaki farkı teşkil eden 992 milyon liranın ayrıntıları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Milyon 
Tl. 

Vergi gelirlerinde tahmine nazaran noksan tahsilat 212 
Yergi dışı normal gelirlerde tah. nazaran noksan tahsilat 172 
Karşılık paralarda özel fonlar haya t ındaki noksanlık 658 

Toplam 1~042 
Tasarruf bonosn hâsılatında tahmine nazaran fazla tahsil edilen miktar 50 

Oelir tahmini ile tahsilat arasındaki fark 992 
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b) 1967 yık : 
1967 yılı gelirleri 18 313 489 260 lira olarak tahmin edilmiş, yû içinde bu miktarın 18 101 320 629 lirası tahsil edilebilmiştir. Gelir tahmin

lerimin tahsilat rakamları üzerinden gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 98 dir. Gelir tahminleri ile tahsilat ar t ımdaki farkı gösteren 212 mil
yon 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 hâsılatmdaki noksanlık 

Toplam 
Tasarruf bonosu hâsılatında tahmine nazaran fazla tahsil edilen miktar 

Milyon 
Tl. 

254 
119 
207 

~~342 
130 

212 Geeir tahmini ile fiilî tahsilat arasındaki fark 
c) 1968 yılı : 
Elimizde halen 1968 yılına ait 9 aylık tahsilat rakamları b u l u n m a k t a ^ . 
1968 yılı gelir tahminleri, 9 aylık tahsilat rakamları ve 9 aylık tahsilatın tahminlere oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Gelirin mahiyeti 

(Milyon Tl. olarak) 

1968 
tahmini 

9 Aybk 
(Mart-Ka
sım dönemi) 

tahsilatı 

Tahmine 
nazaran tah
silatın ger

çekleşen oranı 
% 

Vasıtasız vergiler toplamı 
Vasıtalı vergiler toplamı 
Vergi dışı normal gelirler toplamı 
Özel gelirler ve fonlar toplamı 

5 950,0 
11 351,0 

905,8 
2 505,3 

4 678,8 
7 607,4 

730,1 
1 503,8 

78,6 
67,0 
80,6 
60,0 

Genel Toplam 20 712,2 14 520,3 70,1 
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Tablodaki tahsilat rakamları, ekonomik konjonktür ve tahsilatın geçmiş yıllardaki gelişme oranları dikkate alındığında, yıl sonuna kadar 
19 003,0 milyon liralık tahsilat seviyesine ulaşılabileceği umulmaktadır. 

D) Bütçe uygulamaları ile ilgili bâzı özel konular : 
1 . - D e v l e t borçları : 
Hazine işlemleri ile ilgili fasa vadeli borçlanmalar ile Merkez Bankasından alman banker krediler dışında kalan ve gerçek anlamda Dev

let borcu niteliğini taşıyan uzun vâdeli borçlar; 
,a) Dövizle ödenecek dış borçlar 
•b) Türk parası ile ödenecek dış borçlar 
c) İç borçlar 

olmak üzere üç başlık altında gösterilmiştir. 
Devlet borçları hakkında bütçe gerekçesinde ayrıntılı ve geniş bir şekilde bilgi verilmiş olduğundan konu burada anahatları itibariyle ele 

•alınmıştır. 

a) Dövizle ödenecek dış borçlar : 
Son yıllarda kabul edilen tasnif şekline uygun olarak dövizle ödenecek dış borçlar, borçMara ve alacaklılara göre gösterilmiştir. 
(Buna göre 31 Arahk 1968 tarihi itibariyle dış borçluluk durumumuz şöyledir : 
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A) 

a) 

b) 

c) 

d) 
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DÖVİZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR 

(31 . 12 . 1968 Durumu) 

(Milyon dolar olarak) 

Borçlulara göre toplam 

Devlet bütçesi toplamı 

- Genel bütçe 
- K a t m a bütçe 
- Karşılığı tahsil edilecekler 
Bütçe dışı kamu sektörü toplamı 

Borç 
mfflstarı 

1 

1 493,2 

1 228,0" 

963,8 
86,1 

178,1 
139,3 

Kullanıl-
mıyan 
kredi 

'miktarı 

2 

494,8 

473,1 

146,5 
120,8 
205,8 

20,7 

Toplam 
3 

1 988,0 

1 701,1 

1 110,3 
206,9 
383,9 
160,0 

- Sınai Kalkınma Bankası 
- Ereğli Demir Çelik Fabrikası 
- Diğerleri 
Konsolide ticari borçlar 

(x) Faiz tutan kredüerin tamamı kullamhms gibi hesaplammsUr. 
- ÎMF kredüeri, konsolide borç rakamları ve konsorsiyum kredilerim» kullanma!aı 

borçlan ügiM daire ve müesseselerden ahnnu§Ur. 

Faiz 
tutarı 
(x) 
4 

682,3 

624,5 

408,6 
82,8 

133,1 
33,5 

- M e r k e z Bankası (IMF) 
- Devlet Yatırım Bankası 
- İktisadi Devlet Teşekkülleri 
- Diğerleri (Resmî Sek. Kr. îth.) 
Özel sektör toplamı 

75,5 
44,3 
17,9 
1,6 

60,2 

-
-
20,7 
-

1,0 

75,5 
44,3 
38,6 

1,6 
61,2 

— 
19,8 
13,4 

0,3 
21,9 

9,8 
35,5 
14,9 
65,7 

0,1 
0,2 
0,7 

-

9,9 
35,7 
15,6 
65,7 

3,7 
15,8 
2,4 
2,4 

T. C. Merkez Bankasmdan, kredüi ithalât ve özel sektör 
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DÖVIZLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR 

B) Alacaklılara göre 

a): Milletlerarası kurumlar topla 

Dünya Bankası (IBRD) 
Miiletlerarası Kalkınma B. 
Milletlerarası Para Fonu 
Avrupa Bara Anlaşması 
Avrupa Ödemeler Birliği 
Avrupa İskân Fonu 
Avrupa Yatırım Bankası 
Milletlerarası E Kurumu 
ıb) Yabancı hükümetler toplamı 

A B. D. 
Almanya 
İngiltere 
Diğerleri 

(31 . 12 . 1968 durumu) 

(Milyon dolar olarak) 

.mı 

(İDA) 
(IMF) 

(EMA) 
(EPU) 
(ERF) 
(EIB) 
(IFC) 

c) Yabancı Firmala*- (Kredili İti». Özel 
Yabancı sermaye ikrazları) 

d) Konsolide Ticari Borçlar 

Borç Kullanılmıyan 
miktarı kredi miktarı 

1 

1 494,8 

350,4 

30,8 
65,1 
75,5 

110,0 
10,8 
3,6 

53,7 
0,9 

1. 031,6 

574,8 
254,0 
90,3 

112,5 

45,5 

65,7 

2 

494,8 

8*,7 

0,1 
15,6 

73,0 

405,2 

219,7 
29,1 
14,4 

142,0 

0,9 

Toplam : 
3 

1 988,0 

439,1 

30,9 
80,7 ' 
75,5 

110,0 
10,8 
3,6 

126,7 
0,9 

1 436,8 

794,5 
283,1 
104,7 . 
254,5 

46,4 

65,7 

Faiz tutarı 
4 

628,3 

122,4 

8,0 
17,3 

7,5 
1,0 
1,6 

86.8 
0,2 

539,5 

310,2 
104,4 

öo,o 
85,6 

18,0 

2,4 

Geçen yıla nazaran dış borçluluk durumunda 219,0 :milyon dolarlık bir artma olmuş, Devlet Bütçesinden ödeneceklerle bütçe dışı kamu sek
törü borçlarının yükselmesine mukabil konsolide borçlar azalmış ve özel sektör borçlanmalarında ise kayda değer bir fark olmamıştır. 
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31 Aralık 1968 talihine göre, dövizle ödenmesi gerekli dış borç la r ımın yıllar itibariyle yükü şöyledir : 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

114,8 Milyon dolar 

2 014 

Toplam 

147,1 
112,9 

87,6 
77,0 
69J3 
69,5 
68,4 
72,1 

1 169,3 

1 988,0 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bu tablonun 4 numaraıı sütununda faiz tutarlaı kredilerinin tamamı kullamhm* gibi hesaplannustrr. 

Dış borç yükünün yıllar itibariyle dağılışında geçen yıla nazaran görülen artışın sebebi, 1968 yılmda alman yeni kredilerin taksitlerinin ilâve
lerinden ileri gelmektedir. 

a) Türk Parası ile ödenecek dış borçlar : 
Türk Lirası ile ödenecek dış borçların 30 . 9 . 1967 ve 31 . 12 . 1968 durumları mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1967 1968 
Borç miktarı 

Kuilanılmıyan 
Kredi miktarı. 

1967 1968 
Toplam 

1967 1968 

Devlet Bütçesi 
Bütçe Dışı Kamu Sek. 
Özel Sektör 

1 603,6 
552,9 

1 161,0 

1 571,5 
523,8 

1 078J9 

385,3 
0,2 
3,1 

395,8 
0,2 

3 317,5 3 183,2 388,6 396,0 

1 988,9 
553,1 

1 164,1 

3 706,1 

1 867,3 
524,0 

1 087,9 

Bu duruma gö>e, Devlet Bütçesi, bütçe dışı kamu sektörü ve özel sektörün Türk Parası ile ödenecek dış borçlarında ödemelerden mütevellit 
eksiliş kaydedilmiştir. 

Bu borçların yıllar itibariyle yükü 150 - 130 milyon lira arasında bir seyir takip etmektedir. 



28 - Maliye Bakanlığı - 470 -

TÜRK LİRASI İLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLAR 

(31 . 12 . 19J68 durumu) 

(Milyon Tl. olarak) 

Borçlulara göre toplam 

a) Devlet Bütçesi Toplamı 

Genel Bütçe [*] 
b) Bütçe dışı kamu sektörü 

Devlet Yatırım Bankası 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
c) Özel sektör toplamı 

Sınai Kalkınma Bankası 
Ereğli Demir Oelik Fabrikası 
Diğerleri 

Borç K 
miktarı ] 

1 

3 483,2 

1 571,5 

4 571,5 
523,8 

449,0 
104,8 

4 087,9 

4 065,1 
22,8 

ullanılmıyaıı 
a-edi miktarı 

2 

396,0 

395,8 

395,8 
0,2 

0,2 

Toplam 
3 

3 579,2 

4 967,3 

1 967,3 
524,0 

419,0 
105,0 

1 087,9 

1 065,1 
22,8 

Faiz tutarı 
4 

1 656,4 

812,4 

812,4 
256,4 

241,0 
15,4 

587,6 

582,0 
5,6 

[*] Tarım kredileri ile ügiU olarak karşılığı bu krediden faydalanan Resmî ve özel kurumlardnn tahsil olunacak meblâğ Genel Bütçe rakamına 
dâhildir. 
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TÜRK LİRASI İLE ÖDENECEK DIŞ BORÇLARI? 

YILLAR İTİBARİYLE YÜKÜ (*) 

Yu1ar 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

(31 . 12 . 1968 durumu) 

(Milyon Tl. olarak) 
Anapara 

74,2 
141,1 
146,3 
150,7 
153,2 
135,3 
139,8 
138,5 
141,9 

1978-2014 2 358,2 

Toplam 3 579,2 

Faiz Toplam 

134,0 2082 
130,1 271,2 
124,1 270,4 
118,0 268,7 
111,5 264,7 
105,3 240,6 
99,7 239,5 
94,2 232,7 
89,3 231,2 

650,2 3 008,4 

1 656,4 5 235,6 

(*) Tular itibariyle, anapara ve faiz ödemelerim ait rakamların 1968 malî yılı gerekçesinde verilenlerden farklı olu^u; koruma tarım ilâçlarına aü 
(DLF) kredisi itfa plânının değişmesinden ileri gelmektedir. 
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C) iç borçlar: 

Devlete aidolup vâdesi bir yılı -aşan iç borç la ilo diğer- kamu sektörü borçlanmalarının 30 . 
durumu şöyledir : 

30 . 9 . 1967 ile 31 . 12 . 1968 tarihlerindeki 

iç borçların mukayesesi 

30.9 .1967 31.12.1968 

1967 ve il . 12 . 1968 tarihleri itibariyle 

A) Devlet bütçesine ödenecekler 

a) G'enel Bütçe toplamı 

- tÇ fefcikraz tahvilleri 
- İç konsolidasyon tahvilleri 
- Tahkim ,cdilen belediye Bor-. (691 S. K.) 
- Tasarruf (bonoları 
- Diğerleri 

b) Katma bütçeler 

- Devlet Su İşleri 
B) Diğer kamu sektörü istikrazları 

a) Devlet Yatanın Bankası 
ıb) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
•e) Belediyeler 

( W .toplam (A + B) 
2 709,7 Artışlar 

- 305,4 Eksilişler 

borç 
•mrlktan 

1 6 6 1 ~ 9 
7 162,0 
1 663,4 
3 831,8 

140,9 
15,4 

18 170,1 

•borç 
miktarı Artış 

20 574,4 2 404,3 

Eksiliş 

.5 370,7 

2 012,6 
7 112,2 
1 476,7 
4 638,1 

131,1 
12,6 

350,7 

806,3 

50,4 
186,7 

9,8 

15,4 
3 094,1 

3 044,0 
570,2 

79,3 

12,6 
5 191,1 

~4 597,3 
527,0 

66,8 

1 552,7 

2,8 

43,2 
12,5 

2 404,3 Eark (Artış) 
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Tetkikimden de anlaşüacağı gibi, iç borçlarda 1967 yuma namran 2 404,8 milyon lirabk net bir •artma olmuştur. 
Bu artış genel bütçe balonundan dç istikraz tahvilleri ile yeniden borçlanılan tasarruf bonoları bedellerinden ileri getokteldir. 
Diğer kamu sektöründe ise Devlet Yatır™ Bankası tahvillerinde 1 552,7 milyon liralık bir artış kaydedilmiştir. 

Devlet Bütcesimden ödenecek olan 15 383,3 milyon liralık iç taçların yıllar itibariyle anapara ve faiz yükü şöyledir : 

İÇ BORÇLARIN YILLAR İTİBARİYLE YÜKÜ (*) 

Vı l1 

L969~ 
1970 
1971 
1972 
1973 
L974 
1975 
1976 
1977 
1978 -

(31 . 12 . 1968 durumu) 

(Milyon Tl. olarak) 

Anapara 

336,9 
339,3 
566,6 
764,8 
875,5 
887,8 
927,8 

1 028,9 
1 182,0 

2014 8 473,7 

Faiz 

528,0 
516,1 
501,1 
471,7 
517,4 
426,8 
372,4 
323,2 
267,7 

2 no,2 

Toplam 

864.9 
855,4 

1 067,7 
1 236,5 
1 392,9 
1 314,6 
1 300,2 
1 352,1 
1 449,7 

10 583,9 

Toplam 15 383,3 6 034,6 21 417,9 

(V Yıllar itibariyle anapara borç ödemelerinin 1968 8erekçessnde vvrilmiş rakamlara nazaran farklı oluşu; başlıca, 1967 yılı Kalkınma İstikran, ile 
sağlanan meblâğın ödemede dikkat nazarına alınmasından ileri gelmektedir. Faiz ödemeleri ile ügüi değişiklik, mezkûr sebebe inzımamen tasarruf bo 
nosu faiz tutarlarının artmasından doğmuştur. 
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ÎÇ BORÇLAR 
(31 . 12 . 1968 durumu) 

A) Devlet bütçe,since ödenecekler 

a) Genel Bütçe toplamı 

- İç fettaz tahvilleri 
- İç, Konsolidasyon tahvilleri 
- Tahkim edilen belediye borçları (691 S. K.) 
- Tasanraf bonoları 
- Diğerledi 
Katma hütçeler 

- Devlet Su İşleri 
Diğer kamu «aktörü i s t i k a l a r ı 

Devlet Yatırım Bankası 

b) 

B) 

• a ) 

b) İktsadi Devlet Teşekkülleri 

- Ziraat Bankası tahvilleri 
- Emlâk Kredi Bankası tahvilleri 
- Halk Bankam tahvilleri 
Belediyeler (İstanbul Belediyeisi) e) 

Genel toplam : (A + B) 

(Miktar : M y o n T l ; 
Borç miktarı 

15 383,3 

15 370,7 

2 012,6 
7 112,2 
1 476,7 
4 638,1 

131,1 
12,6 

12,6 
5 191,1 

4 597,3 

527,0 

76,2 
444.2 

6,6 
66,8 

20 ,574,4 

Faiz tutarı 

6 034,6 

6 032,2 

1 100,9 
2 507,9 

390,7 
2 027,9 

4,8 
2,4 

2,4 
3 363,3 

3 120,9 

242,4 

242,4 

9 397,9 

2. Hazinıenm naMt durumu : 
Son yıllarda bütçe gerekçelerine, Hazinenin nakit durumu ile borç ve alacaklarını gösterön bir tablo eiklenmesini memnunlukla karşılıyoruz. 
1969 yılı bütçe gerekçesi ile birlikte hazırlanan yılhk ekonomik rapora. Eylül aylan sonu itibariyle 1966 - 1968 yılları yüzde artışlarını da g&rte-

ıren bir tablo Elenmiştir. 
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Hazine durumunu bu tabloda tetkik etmek mümkündür. 
İlana ve -ilgililerce bu konuda verilen izahata «öre: 
Gerek mevcut ve alacaklarda, gerek borçlarda, 1966 yılından itibaren devana bir artış olmuştur. 
Ancak, uzun vâde içinde Hazine durumunu gösteren rakamlarda, bahsettığimiz yıldan itibaren yükselmenin devam ettiğini tesbit etmek gerekir. 
Tabloda, 30 . 9 . 1966 fcunüı ile 30 . 9 . 1967 tarihindeki Hazine tonu -mukayesesi sonunda, nakit açığının 3 379 milyon lira olduğu gösteril

miştir. 
Tablonun 30 . 9 . 1968 tarihi itibariyle tanzimodnlmiş bulunması, -bütçenin altışar aylık devreler halinde tatbiki -sebebiyle Ağustos ayımda büt

çeye gider kaydedilip peyderpey ödenmek üze-c. emanot hesabına alman tahakkuk .miktarının yüksek oluşu (1985 milyon lira) nakit açığı ola
nak görünen -rakamın yükselmesi sonucunu doğurmuştur. 

Bu itibarla, sarih nakit açığı miktarları malî yıllanı,n artış farklarında (tesl,i-t edilen rakamlardır. 
Merkez Bankasının H a z i n c e açmakta olduğu kısa vadeli avansın ıdsbeti genel ekonomik durum göz' önünde bnlundu/rulanak Maliye Ba

kanlığı ile Banka arasında kanarlaştırıImaktadıır 
Hazine, Merkez Bankasından 1967 ve 1968 yılları bütçe ödeneklerinin % 10 a kadar; daha açık bir ifade ile 1967 yılında 1 881 milyon 

31 . 12 . 1968 tarihindefci ödendk «durumuna göre «do 2 2 ü milyon liralık avans alabilme imkânına sahip bulunmasına rağmen, bu imkânın önce
ki villarda hemen tamamen kullanılmış bulunması sebebiyle, 1967 yılında 572, 1 . 3 . 1968 - 31 . 12 . 1968 döneminde 244 milyon lira kullanabil
miştir. 

30 . 11 . 1968 TARİHİ İTİBARİYLE HAZİNE DURUMU 

1. Mevcutlar : 
Para 
Avanslar 

2. Borçlar: 
Adi «emanetler 
Kısa vadeli avans 
Bonolar 
Bütçe emaneti 

1 025 
1 087 

2 112 
1072 
2 088 
1147 
1603 

5 910 
2 112 

1 - 2 Hazine ödeme durumu - 3 798 
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29 . 2 . 1968 - 30 . 11 . 1968 devresi hazine hesapları, ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

29 . 2 . 1968 - 30 . 11 . 1968 DEVRESİ HAZÎNE .HESAPLARİ 
I - Bütçe hesapları : 

(Milyon lira) 
Bütçe giderleri 15.279 
Bütçe gelirleri 14.520 

I I - Hazine hesapları : 

Nakit 
Avans tediyeleri 

Âdi emanetler 
Bütçe emaneti 
T. C. Merkez Bankası loşa vadeli avans 
Plasman 'bonoları 
9 ay vadeli (bonolar 

29 .2 .1968 30.11.1968 

810 1 025 
593 1 087 

852 1 072 
1 036 1 603 
1 937 2 088 

338 799 
348 348 

I I I - HAZÎNE MUAMELELERİ NETÎCESt 

(Milyon lira) 
A) Meveutlardakİ artış : 

Kasa ve banka ' 215 
B) Borç tediyeleri : 

9 ay vadeli bonolar 
C) Diğer tediyeler : 

1 - Avanslar 494 
2 - Âdi emanetler 
3 - Bütçe emaneti 
4 - Plasman 'bonoları 
5 - T. C. Merkez Bankası kısa vadeli avaas 

D) Nakit açığı : 690 

A) Meveııtlardaki azalış : 
Kasa ve Imnfca 

B) Borçtardaki artış : 
1 - Âdi emanetler 
2 — Bütee emanetleri 

Eksiliş 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 — T. 0. Merkez Bank. kısa vadeli 
4 - 9 ay vadeli bonolar 
5 - Plasman bonoları 

0) Diğer tahsilat : 
D) Avanslar : 
E) Bütçe finansmanı : 

Artış 

215 
494 
220 
567 
151 
461 

avans 

220 
567 
151 

461 

Toplam 1399 1 399 
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3. DARPHANE VE DAMGA MATBAASI : 
Maliye Bakanlığı kuruluş Kanununun 14 ncti maddesine göre madenî para, altm ve madalya basmak ve genel bütçeye dâhil d a i r e l i kamu hfemıeti 

kuruluşların pul ve kıymetli evrakını basmakla görevlidir. 
Darphane ve Damga Maıtibaasımn kanuni kadrosu 82 dir. Bunun halen 36 adedi doludur. 
Darphane tamı (1) ve (2) numaralı döner sermayelerle finanse edilmektedir. Bir numaralı döner sermaye 25 000 lira olup attın darbetmek, «yar 

tahlili yapmak, -kıymetli eşyalara ayar damgası vurmak gabi işlerde kullanılmaktadır. Bu sermaye 1967 yılında (345 300) lira kâr sağlanmıştır. Ayrıca 
halen 1 600 kg. civarında bir altm stoku bulunmaktadır. 

iki numaralı döner sermaye, madenî para bacınında kullanılmaktadır. Madenî para basımı 640 sayılı Kanunla konulan ölçüler çerçevesinde vürütül-
mektedir. 

4. HÜKÜMET KONAKLARI VE İDARE BİNALARI İNŞAATI : 
Cumhuriyet hükümetleri tarafından Hükümet konaklarının toplu olarak ele alınması ve bir düzene sokulması üzerinde zaman zaman çalışmalar ya

pılmış, bu arada Doğu vilâyetlerimden haşlamak suretivle Hükümet konakları inşası Bakanlıklararası bir komite tarafından ele alınmış 7020 saydı 
Kanunla da inşaat işleri düzene sokulmaya çalışılmıştır/ 

Plânlı k a f a m a devresine girildikten sonra Hükümet konakları ve idaro binaları genel ihtiyacı tesbit edilmiş bu tesbiıtte, (13) il (97) ilçede Hükümet 
konaklarının oturulamıyacak derecede harap ve (146) ilçede de hiç Hükümet konağı bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Kalkınma plânmm birinci beş yılhk döneminde (13) 'il (243) ilçe Hükümet konağı 16 yerde Defterdarhk ve vergi dairesi binası inşası için (492,5) 
milyon liralık, yatırım yapılmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Birinci beş yıllık ihtiyaç programına karşılık (6) il, (114) ilçe Hükümet konağı ile Maliye binaları için 180 milyon liralık bir yatırım öngörülmüş
tür. 

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, ceza ve tevkif evleri için yapılacak yatırım dâhil beş yılda 290 milyon liralık bir yatırıma kargılık Hükümet 
konakları ve Maliye binaları için 67 681 milyon lira fiilî yatırım yapılmıştır. 

1963 1964 1965 1966 1967 Toplam 

Plânlamaca öngörülen yatrom 26,0 25,0 30,0 84,0 125,0 290,0 
Bütçelerle ayrılan ödenek (fiilî yatırım) 22,550 21,500 4,5 13.021 6,1 €7,681 

Yatırımların yıllara dağılımı : 
Aynı dönemin, 1963 yılında (4) il Hükümet konağı, (21) ilçe Hükümet konağı inşasına başlanmış, 1964 yılında (1) ilçe Hükümet, konağı inşaatına 

basab i lmiş td r . 
1965 yılında yeniden inşaata başlanmamıştır. 
1966 yılında îstanbul Defterdarlık binası inşasına başlanmış 1967 yılında bir ilçe HüMimet konağının ihale hazırlıkları bJtaniştir. 

http://ida.ro
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KALKINMA PLÂNININ 1 NCİ 5 Y I L L I t DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN HÜKÜMET KONAKLARI VE İDARE BİNALARI 

İl Hükümet Konakları : 
1. Adıyaman Merkez Hükümet Konağı 
2. Kırşehir 
3. Niğde » 
4. TMa » 

îlçe Hükümet konakları : 
1. Afyon 
2. A,nkara 
3. Diyarbakır 
4 Erzincan 
5. tanım 
6. Gaziantep 
7. Kars 
8. Kars 
9. Kırşehir 

10. Malatya 
11. Malatya 
12. Muğla 
13. Maraş 
14. Sivas 
15. Sivas 
16. Sivas 
17. Tunceli 
18. Urfa 
19. Van 
20. Yozgat 
21. Y o ^ a t 
22. Kırşehir 
23. Konya 

Emirdağ Hükümet Konağı 
Altındağ 
İCuİT) 
Çayırlı 
Horasan 
Oğuzeli 
Hanak 
Kağızman 
Mucur 
Darende 
Doğanşehir 
Fethiye 
Andırın 
İmranlı 
Divriği 
Şarkışla 
Mazgirt 
Sürüc 
Çatak 
Oavıralan 
Sankaya 
Oicekdağ 
Kulu. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
>% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
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İdare binaları : 
1. İstanbul Darphane ve Damga Matbaası 
2. Eskişehir Defterdarlık binası 
3. Nevşehir Defterdarlık binası 
4. Aydın 2 No. lu H. Konağı ikmal ine. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemi : 
Kalkınma Plânının ikinci Beş Yıllık dönemi, de : 
15 İl Hükümet konağı 106,0 Milyon 

7 Gelirler Böl. Müd. binası 14.0 » 
28 Vergi dairesi binası 53,0 » 

206 llçe Hükümet konağı 424.3 
98 Ünitede ek, ilâve ve tesis 23,8 

Milyon liralık cem'an 661,1 milyon lira yatırım yapılmasına ihtiyaç görülmüş, buna karşılık bu dönemde her yıl 12 şer milyon liradan Hükü-
kumet konakları ve idare binaları inşaası için plânlamaca 60 milyon lira yatırım yapılması öngörülmüştür. 

GELİR BÜTÇESİ 

1969 malî yılı Gelir Bütçesi ile ilgili incelemelerimizin sonuHarı aşağnla arz edilmiş bulunmaktadır. 
1969 Gelir Bütçesi incelemelerimizin ayrıntılarına girmeden'önce, 1968 yıh Gelir Bütçesi uygulaması hakkında kısaca izahat verilme*] zaruri 

görülmüştür. 

1968 malî yıh Gelir Bütçesi tatbikatı : 
Bilindiği gibi, Anayasamızın tesbit ettiği süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş bulanan 1969 yılı Bütçe gerekçesinin 1968 

malî yılı ile ilgili bölümünde 7 aylık (Mart - Evini) tahsilat rakamları gösterilmiş bulunmaktadır. 
Raporumuzun hazırlanması sırasında 9 aylık fiilî tahsilatın neticesi alındığından, 9 aylık uygulama sonuçlarını komisyonumuzun dikkatine 

sunmayı faydalı buluyoruz. 
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Yüksek malûmlan olduğu üzere, uygulanmasına devam edilmekte olan 1968 malî yılı Bütçesi gelirleri 20 712 milyon lira olarak tahmin edilmişti. 
9 aylik (Mart - Kasım) uygulama dönemi içinde Gelir Bütçesinin % 70,1 ine tekabül ©den, 14 520,3 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. 1968 

yılının 9 aylık uygulama sonucu, 1967 yılının aynı dönem uygulaması ile karşılaştırıldığında 1968 uygulamasının 4.3 puvan fazla olduğu görül
mektedir. Filhakika, 1967 malî yılı 9 aylık uygulaması sonucunda toplam gelirlerin ancak % 74,4 ü tahsil edilebilmişti. 

1968 MALI YILI KASIM AYI TAHSİLATI 

1966 - 1968 YILLARI İLE MUKAYESELİ 
OLARAK 

Aylar 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

9 aylık yekûn 
Ayhk vasati 

(000 ilâvesiyle) 

1966 1967 

11 

338 146 
217 083 
086 513 
310 925 
394 333 
184 228 
007 329 
241 594 
479 076 

259 228 
251 025 

308 654 
768 457 
378 422 
619 241 
647 251 
272 049 
359 467 
594 144 
687 524 

"635209 
515 023 

1968 

1 354 385 
2 019 971 
1 637 353 
1 581 614 
1 852 200 
1 284 880 
1 420 576 
1 490 515 
1 878 831 

14 520 328 
1 613 369 
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Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 1966, 1967 ve 1968 yılları ortalama aylık tahsilat rakamları net ve devamlı bir artı* gös
termektedir. Ortalama aylık tahsilat rakamlarındaki bu gelişme trendinin bütçe yılının mütaakıp aylarında da devam edeceği ve bu su
retle 1968 malî yılı sonunda, bütçe gelirlerinden yaklaşık olarak 19 00'3 milyon liralık hasılat sağlanacağı umulabilir. 

GENEL BÜTÇENİN 1968 BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE 1969 BÜTÇE TEKLİFİNİN MUKAYESESİ 

Gelirin Cinsi 

1. Vergi gelirleri 
a) Vasıtasız vergiler 
b) Vasıtalı vergiler 
2. Vergi dışı normal gelirler 
3. Özel gelirler 
a) Tasarruf bonoları 
b) Karşılık paralar 
e) Fonlar 

Toplam 

1968 
Bütçe 

tahmini 

17 301 
5 950 

11 351 
905 

2 505 
750 

1 597 
158 

" 20 712 

1969 
Bütçe 
tahmini 

21~249 
6 950 

14 299 
1 151 
2 116 

785 
1 170 

161 

24~516 

1969 Bütçe teklifi
nin 1968 den 
Farkı Nisboti % 

+ 3 948 
+ 1000 
+ 2 948 
+ 246 
- 389 
+ 35 
- 427 
+ 3 

+ 22,8 
+ 16,8 
+ 25,9 
+ 27,0 
— 15,5 
+ 4,6 
— 26,7 
+ 1,8 

3 804 18,3 

Gelir tahminlerinde görülen bu artışların genellikle çeşitli sektörlerdeki gelişmelere, ithalât ve üretim miktarlarmdaki değişmelere, istihdam 
hacmmdaki artışlara dayandığı anlaşılmaktadır. 

1969 yılı bütçe gelirlerinin kalemler itibariyle incelenmesi aşağıda «gelir tahminlerinin tahlili» bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır 

GELİR TAHMİNLERİNİN TAHLİLİ 

1. Gelir Vergisi : 
Vasıtasız Vergi grupu içinde en önemli yeri işgal eden Gelir Vergisi tahsilatında yıldan yıla net ve devamlı bir artış müşahade edil

mektedir. 1957 yılında bu kalemden yaklaşık olarak 975 milyonluk tahsilat 10 yıllık dönem sonunda 3 018 milyonluk bir fazlalıkla 1967 
yılında 3 993 milyona ulaşmış bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 1968 malî yılı zarfında, bu kalemden bütçeye 4 500 milyon civarında bir 
gelir sağlanacağı anlaşılmaktadır. 
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Gelir Vergisinin yıllık tahsilat 

- 4 8 2 -

ve tahsilattaki artış oranları yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Fiilî tahsilat Yılı 

1957 975 367 802 
1958 1 154 361 454 
1959 1 562 277 875 
1960 1 851 346 570 
1961 2 051 729 950 
1962 1 910 057 314 
1968 2 228 594 748 
1964 9 419 128 103 
1965 2 670 665 384 
1966 3 310 794 385 
1967 3 993 559 111 

Bir .evvelki yüa nazaran artış 
Miktarı 

178 993 652 
107 916 421 
289 068 695 
197 359 289 

- 141 672 636 
318 537 434 
.90 538 355 
251 537 281 
640 129 001 
682 764 726 

%Ms!hed 

18,85 
or o o 
o<),oo 
18,50 
10,66 

- 6,90 
16,67 
8,54 
10,89 
28,96 
20,62 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi, yıllık beyannameye müsteniden alman 
i.:-:i -anagrupta toplanmış bnlunmaktadır. 

Gelir Vergisi ve stopaj suretiyle alınan Gelir Vergisi ad! altında 
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Bir fikir verebilmek amaeiyle, her iki grupıın, Gelir Vergisi tahsilatı irindeki paylan, hv. paylardaki gelişme oranları, eldeki istatistik 
nelerine dayanılarak düzenlenen aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

GELİR VERGİSİNİN BEYANNAMLLİ VE STOPAJ GRUPLARİ İTİPARİYLL TAKSİCİ VL MUKAYLSESÎNİ GÖSTERİR CETV 

(000 ilâvesiyle) 

Beyarmameli (irupun Stopaj Gmpunmı 

Gelir Vergisi 
genel talıisilât Yekûndaki Yekûndaki 

Seneler yekûnu Miktarı hissesi Miktarı hissesi 

.958 l 154 361 494 50 < 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 
196.1 9 048 705 707 652 34,54 1 341 053 65,46 
1962 1 910 057 666 039 31,87 1 244 018 65,13 
1963 2 228 594 905 589 40,63 1 323 005 59,36 
1964 2 4.19 128 920 W 38,04 1 498 670 61,95 
1965 2 670 665 1 130 871 42,34 1 539 794 57,66 
1966 o 310 794 1 3!! 456 40,60 1 966 338 59,40 
1967 o 993 559 1 916 700 48,00 2 076 859 52,00 
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Beyannameye tabi Gelir Vergisi (Mükellef grupları itibariyle) 

Gelir Vergisi 

Ticari kazanç 
Zirai kazanç elde edenler 
,Serbest meslek erbabı 
Gayrimenkul sermaye iradı 
Menkul sermaye iradı 
Sair kazanç ve iratlar 
95/1 nci maddeye göre 
95/2 nci maddeye göre 

Yekûn 4 9 4 . 6 541.0 ^682L8 707.6 666i) 90^3 ~ 9 2 0 . 4 1 130.8 T 3 4 I 2 1 916.7 

Bilindiği üzere, 1968 malî yılı Bütçesi ile Gelir Vergisi varidatı 4 600 milyon lira olarak tahmin edilmişti. 9 aylık (Mart - Kasım) uygulama dö
nemi sonunda tahminin % 77.6 «ma tekabül eden 3 572.6 milyonluk kısmı tahsil edilmiş bulunmaktadır. Tahsilatın seyri dikkate alındığında, 1968 
malî yılı sonuna kadar bu kalemden yapılacak tahsilatın 4 500 milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. Bu rakam 1968 yılı Gelir Vergisi tahsilatındaki 
gelişme hızının % 12.6 civarında olduğunu göstermektedir. 

Bu duruma göre, Hükümetçe 1969 yılı Gelir Vergisi tahminî olarak teklif olunan 5 100 milyon liranın normal olarak tahsil edilebileceği 
umulabilir. 

Kurumlar Vergisi : 
1968 malî yılı Bütçesi ile 950 milyon liralık Kurumlar Vergisi tahsil edileceği tahmin edilmişti. 9 aylık uygulama dönemi sonunda, bu kalemden 

878.2 milyon lira tahsil edilmiş bulunmaktadır. Malî yıl sonuna kadar tahsilatın 1 013 mily°n lira seviyesine ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

1958 1959 1960 

29.5 
26.7 
22.2 
1.0 
0.6 
1.0 

45.2 
41.0 
29.0 
8.6 
3.2 
1.3 

40.1 
45.5 
31.0 
2.1 
2.1 
1.4 

(Milyon Tl.) 
1961 1962 

413.6 412.7 561.6 572.6 

42.0 
53.6 
32.2 
1.8 
0.5 
1.9 

550.0 

51.1 
40.0 
17.2 
2.0 
3.3 
2.6 

1963 

715.1 
24.4 
67.2 
58.8 
30.4 
2.8 
3.5 
3.1 

1964 

738.7 
25.8 
70.7 
51.9 
22.9 
2.5 
3.8 
3.8 

1965 1966 1967 

842.7 
67.7 

105.4 
75.7 
31.3 
5 7 
8.1 
4.2 

1 020.8 
54.2 

119.9 
100.5 
32.3 
5.6 
2.7 
8.2 

1 403.5 
73.4 

179,3 
181.0 

61.8 
5.4 
3.3 
3.6 
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Vergiye tabi kurun* sayısı ve beyanname veren kurum sayılarındaki artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Sene 

~1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Beyanname 
veren 

kurum adedi 

3 304 
3 909 
4 381 
4 461 
4 456 
4 570 
4 704 
5 266 
5 333 
5 570 

Bir evvelki yüdan 
fazlası % nisbeti 

,+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

6 375 

605 
472 
80 
•5 

114 
134 
562 
ı67 
237 
805 

4- 18,31 
+ 12,07 
•+ 1,82 
- 0,11 
+ 2,55 
+ 2,9 
+ 11,94 
+ 1,27 
+ 4,44 
+ 14,45 

Tablonun tetkikinde görüldüğü üzere, kurum sayısında devamlı ve net bir artış müşahede edilmektedir. Kurum sayısındaki bu artış, aynı yönde 
Kurumlar Yergisi hasılatını da etkilemektedir. 

Tahsilatın geçmiş yıllarda gösterdiği gelişme ve bu verginin hasılatına tesir etmesi muhtemel diğer faktörler göz önüne alındığı takdirde, 1969 
yılı Kurumlar Vergisi hasılatı olarak Hükümetçe teklif olunan 1 500 milyon liranın uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Diğer vasıtasız vergiler : 
1969 malî yılı için diğer vasıtasız vergiler geliri olarak tahmin ve teklif edilen miktarlar 1968 yılı tahminleri ile mukayeseli olarak aşağıda göste

rilmiştir. 

1968 tahmini 1969 tahmini 
(Milyon Tl.) (Milyon Tl.) 

Bina Savunma Vergisi 170 
Veraset ve İntikal Vergisi 50 
Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisi 180 

215 
40 

95 
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Bina Savunma Vergisi tahmininin bu kalemdeki 9 aylık tahsilat ve tahsilatın geçen yıllarda gösterdiği gelişmeler dikkate alındığı takdirde, nor
mal ve uygun kabul edilmesi gerekir. 
• Veraset ve İntikal Vergisinin ise, 1968 yılı Bütçesi ile tahmin olunan miktarın 10 milyon ki:1ar altında bir hasılat temin edeceği anlaşıl
maktadır. 

Motorlu Kara Taşıtları Vergisindeki 85 milyonluk noksanlık ise 1968 yılı icmde kanunlaşması beklenen Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde yapıla
cak değişiklik ile ilgili tasarının gerçekleşmemesi^, en ileri gelmiştir. 

Gider vergileri : 
İthalde alman İstihsal Vergisi : 
1968 malî yılı Gelir Bütçesi ile ithalde alman İstihsal Vergisi olarak 1,350 milyon lira tahmin edilmişti. 9 avl.k u l u l a m a dönemi tahsilat ra 

omlar ın ın ışığı altında malî yıl sonuna kadar bu kalemden 1 201) milyon lira civarında bir tahsilat sağlanabileceği «ıı.las.lma-ktadır. 
Malûm olduğu üzere, bu verginin hasılatı, yıllık ithalât hacmma ve'ithalâtın kompozisyonuna göre tesbit edilen ortalama vergi ensidansma 

k ^ l ı bulunmaktadır. 
1969 yılı ödemeler dengesine gU^ yıl içinde 8C0 milyon dolarlık ithalât yapılacağı proırmmLanmıs ve toplam ithalât hacmin, ifade od.n bu 

•.••••camın/6 ,840 milyon Türk Lirasına tekabü1 eden 700 milyon dolarlık kısmının vergiye' tabi ithal" mallarından ibaret oiacağ. hesaplanmıştır. 
Vergiye tabi genel ithalât değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre, verginin ensidansmda belirli bir gelis-

: > kaydedildiği ve 1967 ydı sonuçlanna göre ensidansm '% 20.5 ovanına ulaştığı tesbit edilmiştir. 
Bu durum dikkate alınmak suretiyle, 1969 yılı için tesbit edilen % 20,5 ensidans oranının uygun olduğu ve programiasan ithalât hacmi ger

çekleşmek şartiyle, Hükümetçe teklif ve tahmin olunan 1 500 milyon liralık ithalde alman istihsal Vergisi varidatının realize edilmelinin marn
ken bulunduğu sonucuna ulasümıştır. 

Dâhilde alman İstihsal Vergisi : 
a) Dahilî imalâttan alman Gider Vergisi, 
b) Elektrik ve Havagazı İstihsal Vergisi, 
c) Kibritten alman İstihsal Vergisi, 
d) Bira, tabiî köpüren şarap ve viski İstihsal Vergisi gruplarından mütevekkildir. 
1968 yılı Gelir Bütçesi ile bu vergi hasılatı olarak, 1 500 milyon lira tahsil edileceği tahmin edilmişti. 9 aylık uygulama sonuçlarına göre 

malî yıl sonuna kadar bu kalemden 1 500 milyon lira hasılat temin edileceği aniaşılmaktadır. lîu durum, vergi hasılatında 1968" yılı içinde 
'.;• 15 oranında /bir gelişme olduğunu göstermektedir. 

Gerek tahsilattaki bu gelişme oranı ve gerekse bu vergiye tabi malların istihsalinde meydana gelecek artışlar dikkate -alındığı takdirde, dâ
imde alman İstihsal Vergisi varidatı olarak Hükümetçe tahmin ve teklif olunan 1 900 milyon lininın uygun mütalâa edilmesi gerekir. 

Akaryakıt İstihsal Vergisi : 
1965 yılında 664 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile muhtelit akaryakıt maddelerinden alman Akaryakıt Hazine hissesi miktarı aynen 

Akaryakıt İstihsal Vergisi miktarlarına ilâve edilmiş olduğu yüksek malûmlarıdır. 
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Akaryakıt Hazine hissesinin, Akaryakıt İstihsal Vergisine ilâvesiyle bu gelirde önemli bir artış kaydedilmiştir. Bu suretle bu gelir ha s ı l a 
da 1968 yılında % 15,5 nisbetinde bir gelişme olacağı neticesine varılmıştır. 

Tctkikatımız sırasında neticeleri alman 9 nen ay tahsilâtına göre bu gelirden 1 165.4 milyon lira hâsıla sağlanmıştır. 
Yıl sonuna kadar bu gelir kaleminden 1575 milyon lira sağlanacağı ve tahsilatın tahmine nazaran 25 milyon civarında fazla olacağı aah: 

şumaktadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman tüketim tahminlerine dayanılmak ve vergiden muaf olan miktar hariç tutulmak surc 'h 

le, bu vergi geliri 1969 yılı içinde 2 100 milyon lira olarak hesabedilmiş ve bu tahminin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Nev'i 

•Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Fuel - Oil No. 4 
Fuel - Oil No. 5 - 6 
J e t yak ı t ı 
L. P. Cr. 
Makina yağı 

Yergiye Tabi 
tüke t im 
(Ton) 

965 4:34 
4:30 000 

1 945 030 
75 000 

2 8;>;) 900 
3ü 000 

180 000 
120 000 

İst ihsal Yergisi 
Beher Ton için 

Lira 

745.0 
441.0 
485.0 
420.0 

60.0 
441.0 

50.0 

Toplam Vergi 
Mikta r ı 

Milyon Tl. 

720 
198 
943 
31 

174 
13 

9 
14 

(Kıymetinin % 30 u) 

2 100 

Sanayi kollarında beklenen gelişme ile geçen yıllar tahsilat seyri ve yukarıda tafsilâtlı olarak verilen izahata göre 1969 yıl, için tahmin .-
nan 2 100 milyon liranın tahakkuk edeceği ve Hükümet teklifinin uygun bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Hizmet Vergileri : 
Banka ve Sigorta Muameleleri Yergisi : 
Hizmet grupu içinde yer alan banka ve sigorta muamelelerinden alman Gider Vergisinden 1968 malî yılının 9 ncu ay sonunda 508.8 mil-. 

lira hâsıla sağlanmıştır. Buna göre yıl sonunda toplam tahsilatın 775 milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

1968 yılı tahsilat seyrine göre de bu verginin hasılatından % 20,9 nisbetinde bir gelişme beklenmektedir. 
Bu duruma göre, 1969 senesi Bütçe tahmininin 920 milyon lira olması uygun görülmüştür. 
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Nakliyat ve PTT Hizmetleri Vergisi : 
Hizmet vergileri grupuna dâhil olunan Nakliyat Vergisinden 19G8 malî yılmm neticesi alman 9 aylık devresi zarfında 60.7 milyon lira ve 

PTT Hizmetleri Vergisinden ise, aynı ay sonunda 45.3 milyon lira hâsıla sağlandığı görülmüştür. 
Nakliyat Vergisinden yıl sonuna kadar yapılacak tahsilatın tahmine nazaran 5 milyon lira fazlası ile 105 milyon lira civarında gerçek

leşeceği, PTT Hizmetleri Vergisinin ise, 1968 yılı Bütçesi ile tahmin olunan miktarın tamamı kadar bir hasılat temin edeceği anlaşılmaktadır. 
Bu durum dikkate alınarak Hükümet tarafından 1968 yılma nazaran 10 milyon lira fazlasiyle 110 milyon lira olarak tahmin edilen Nakliyat 

Hizmetleri Vergisi ile yine bir evvelki yıla naza . an 10 milyon lira fazlasiyle 75 milyon lira olarak tahmin edilen PTT Hizmetleri Vergi hasılatları-
nm uygun olduğu kanaatine varılmıştır. 

Gümrük V e l i s i : 
Gümrük Vergisinden cari malî yıl zarfında temin edilebilecek hâsılat 1.550 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
Neticeleri alınmış d a n 9 ncu ay gavesi itibariyle 881.5 milyon lira tahsil edilmiştir. Geri kalan 3 aylık devre içinde yapılacak tahsilatla tali

minin realize edüeeeği hesaplanmaktadır." 
1969 yılı için yapılan tahmine gelince : 
Bu maddede akar yakıt ürünleri dışında kalan ithal maddelerinden sağlanacak olan Gümrük Vergisi hâsılatı yer almaktadır. 
Gümrük Vergisinin şimdiye kadar yapıkm uygulamalarda meydana gelen ensidanslarına akar yakıt ithalâtı da dâhil olduğundan Hükümet bütçe 

tahminlerinde bu <ensidanslardan fayda!anılmıştır.* 
Gümrük Vergisi yüksek malûmları olduğu üzere yılhk ithalât hacmi ile, ithal olunacak malların tarzı terkinine göre tekevvün eden ortalama ver

gi ensidansıua bağlıdır. 
1967 senesinde vo l iye tabi olan genel ithalât kmneti esas alınmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre Gümrük Vergisi genel ensidan-

smm % 23,9 indiği görülmüştür. 
1968 senesinin neticesi alman devrelerinde de aym ensidansm devam ettiği görülmüştür. 
1969 yılı içinde % 24,1 ensidansm cari olacağı kabul edilmektedir. 
İthalde alman İstihsal Vergisinde olduğu gibi, Gümrük Vergisinde de 1969 senesi ödemeler dengesine göre, yılı içinde yapılacak genel ithalât 

miktarı 860 milyon dolar olarak programlanmış bulunduğu ve bu miktar içinde 760 milyon dolarlık .kısmının (6 milyar 408 milyon Türk Lirası) 
vergiye tabi olan ithal mallarından ibaret olacağı hesaplanmıştır. 

Vergiye tabi ithalât değeri göz önünde tutulmak suretiyle yapılan ensidans hesaplarına göre, Hükümet 1969 y,h içinde ! milyar 800 milyon 
teklif etmiş olup, yapılan inceleme sonunda Hükümet teklifinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Akar Yakıt Gümrük Vergisi : 
Akar Yakıt Gümrük Vergisi olarak 1969 yılı Bütçesinde Hükümetin teklifi 175 milyon liradır. Bu miktar 1968 malî vılı tahminine nazaran 

4 milyon lira fazla bulunmaktadır. Verginin tahmininde 1969 yılı içinde yurdumuza ithal edilecek olan akar yakıt maddelerinin miktarı Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Petrol Dairesinden alman bilgilere göre tesbit edilmiştir. 
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Çeşitli akar yakıt ürünlerinden beklenen Gümrük Vergisi miktarları aşağıda gösterilmiştir 

Akar yakıtın cinsi 

Gümrük Vergki 
İthalât miktarı beher ton için 

(Ton) Lira 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Fuel - Oil No. 4 
Fuel - Oil No. 5 - 6 
Madenî yağlar 
L. P. G. 

Jet yakıt 

475 000 146.50 
270 000 37.00 
960 000 52.50 
65 000 15.00 

1 400 000 15,00 
120 000 80.00 
110 000 

(Kıymetinin % 15 â) 
30 000 37.00 

Vergi tutarı 
Milyon Tl. 

70 
10 
50 

1 
21 
10 
12 

1 

175 

Tekel gelirleri : 
Tekel maddelerinden alman Savunima Vergim ile Tekel safi hâsılatı olarak 1968 malî yılı Bütçesimde 1 700 milyon liralık bir t a t a i n yapılmıştır. 
İçinde bulunduğuma 9 ncu ay nihayetine kadar ödenen miktar 803 milyon lira olduğu görülmüştür. 
M e l Genel Müdürlüğünden alman bilgiye göre Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi için 1 040,6 milyon lira ve Tekel safi hâsılatı için 

1 150,6 milyon hâsıla sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Şeker İstihlâk Vergisi : 
1968 malî yılını* neticesi alman 9 aylık devresindeki tahsilat seyrine göre malî yıl sonuna kadar bu kaynaktan 300 milyon lira civarında tahsilat 

yapılacağı anlasılıınakltadır. Bu rakam yıllık tahmine nazaran 210 milyon lira noksan bulunmaktadır. Noksanlığın Şeker Şirketinin içinde bulunduğu 
malî zorluklar s a b i y l e Hazine adına tahsil ettiği Şeker İstihlâk Vergisini Hazineye ödiyememesdn den ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

1969 yılında Şeker İstihlâk Vergisi olarak 700 milyon liranın Hazineye intikal edeceği hesaplanmıştır. Tahmin y a p ı M e n 1969 yılında istihsal ve 
istihlâk olunacak miktarlar nazara alınmıştır. Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığından alman malûmata atfen 1969 yılında 411 bin ton kristal ve 149 
hin ton küp şeker ki, coman 560 bin ton şeker istihlâk edileceği elde mevcut rakamlara göre Hükümet teklifi olan 700 milvon liranın tahakkuk edeceği an
laşılmaktadır. 
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Muhtelif senelerde şeker istihsal ve istihlâkine ait rakamlar bir fikir edinilmek amaciyle aşağıda gösterilmiştir. 

Seneler 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Seneler 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Ton 
Küp 

64 740 
95 289 
79 146 
67 276 
76 484 
92 202 
84 758 
94 505 
76 933 

Ton 
Küp 

69 427 
73 369 
85 095 
93 579 
104 528 
110 423 
124 153 
134 991 
134 419 

K<> 

Şeker istihsali 
Kristal 

Ton Kg. 

800 
725 
225 
667 
400 
950 
100 
750 

435 006 
548 208 
352 599 
322 470 
395 116 
639 125 
436 876 
550 337 
586 282 

750 
155 
910 
419 
863 
600 
675 
425 
970 

Şeker istihlâki 
Kristal 

Kg. 

246 
843 
009 
534 
935 
132 
875 
885 
735 

Ton 

213 894 
224 498 
246 646 
267 878 
294 245 
328 210 
335 767 
364 371 
372 027 

Kg. 

643 
662 
947 
896 
120 
695 
877 
868 

Dış Seyahat Harcamaları Vergisi : 
1968 yıh Bütçesi ile bu kaynaktan 190 milyon İh.a hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Yekûn 
Ton Kg. 

499 747 
643 497 
431 746 
389 746 
471 601 
731 328 
521 635 
644 842 
663 216 

200 
955 
635 
644 
530 
000 
625 
525 
720 

Yekûn 
Ton Kg. 

0M 
486 
671 
481 
831 
252 
570 
762 
603 

283 322 
297 868 
331 741 
361 458 
398 774 
438 633 
459 921 
499 363 
506 446 

Neticeleri alınan 9 mm ay sonu itibariyle 153.6 milyon lirası fiilen tahsil edilmiş olduğu görülmüştür. Yıl sonuna kadar bu kalemden toplam olarak 
190 milyon lira civarında bir hâsılat temin edileceği beklenmektedir. 
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1968 senesi tahsilat seyrine göre bu verginin sene içindeki gelişme hızı % 17,1 civarında olacağı hesaplanmıştır. Tahsilattaki inkişaf seyri göz önüne 
alınarak 1969 yılında % 5,2 nimetinde bir gelişme bekleneceği neticesine varılmıştır. 1968 senesi tahsilat tahminine nazaran 10 m i l ™ lira fazlası ile 
200 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

D a ^ a Vergisi : 
1968~yılmda Damga Vergisinden 675 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. Neticesi alınan Kasım ayı sonu itibariyle bu gelirden 493 milyon 

Mra tahsil edildiği görülmüştür. 
Yıl sonuna kadar tahminen 15 milvon lira noksanı tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. Tahsilat seyrine göre bu seneki gelişme hızı % 15,4 nimetinde 

olacağı tahinin edilmekte olup geçmiş "senelerde kavdedilen artış n i t e l e r i de göz önüne alınmak suretiyle 1969 yılmda aynı oranda bir gelişme bekle
necek olan bu gelir için Hükümetçe'teklif olunan' 800 milyon lira uygun görülmektedir. 

Emlâk Âlım Verdisi : 
1968 yıh Bütcesimde Emlâk Alım Vergisinden 260 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmişti. Malî yılııı 9 ucu avı sonunda 221,3 milyon liranın tah

sil edildiği görülmüştür. 
Yıl sonuna kadar taliminin 30 milyon lira fazlasiyle tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 1968 yılmda bu kaynaktan % 20,6 nikotinde bir gelişme bek

lenmektedir. Tahsilat seyri ve gelişme hızı nazara alınmak suretiyle 1969 malî yılı için tahmin ve teklif olunan 350 milvon liranın uygun ' okluğu 
sonucuna varılmaktadır.' 

Kaldırılan vergiler ar t ık lar ı : 
.Ru kaynaktan bakaya miktarına göre 1969 yılı için İO milyon lira tahmin edilmiştir. 
İthalât Damga Resmi: 
1968 malî ydının neticesi alman 9 aylık devresinde bu gelirden 709 milyon lira tahsil edildiği görülmüştür. Yıl sonuna kadar olan devrede 

tahminin 275 milyon lira fazlası ile 950 milyon lira civarında gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 1969 yılı ithalât hacmma göre hesaplanan 1 200 milvon lira
lık tahminin uygun olduğu görülmüştür. 

Rıhtım Resmi : 
1968 malî yılında ilk defa uygulanan Rıhtın, Resminden yıl « c u n a kadar toplam olarak 35 milyon lira tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

1969 malî yılı için bu kaynaktan 40 milyon, lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 
Harçlar : 
Harçlar grupuna dâhil olan tapu, mahkeme, noter, trafik, pasaport ve kaneilarya h a r d a n ile 'diğer harçlardan 1968 yılının 9 ncu ay sonu iti

bariyle 155,1 milyon lira hasılat sağ lam!^ görülmüştür. Yıl sonuna kadar bu kaynaklar için tahmin olunan miktarların 17 milyon lira nok-
saniylo 203 milyon lira tahakkuk edeceği an la tmaktad ı r . Tahsilat seyrine »örc bir evvelki yıla nazaran 8 milyon lira fazlasiylc tahmin ve teklif 
olunan 228 milyon liranın uygun okluğu anla.dmaktadır. 

Vergi d m normal gelirler: 
Vergi dışı kalan normal gelirlerden: 
Devletçe^yönetilen kurumlar hasılatı ve Devlet payları grupunda bulunan basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hasılata, Millî Piyango va

ridatı ile mükerrer sigorta şirketlerinden alman, petrolden Devlet hakkı ve hissesi, madenlerden Devlet hakkı, oyun kâğıdı, kambiyo murakabesi 



* 
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mukabilinde C. Merkez Bankasından ve teftiş mukabili .şirketlerden alınan gelirlerden 1968 yılının 9 ncu ayı sonu itibariyle 89.0 milyon lira 
hasılat sağlanmıştır. içinde bulunduğumuz malî yılın gelişme hızı ile geçen senelerin tahsilat seyri ve alâkalı dairelerden alman bilgilerde na
zara alınarak 1969 malî yümda ibu kaynaklardan 117,6 milyon lira hasıla sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Devlet malan g t i f a M : 
Bu 'grupta yer alan taşınmaz mallar satış ve idare gelirleri ile taşınır mallar satış gelirleri, Hazine portföyü iştirakleri gelirleri, faizler ve 

değerli kâğıtlar gelirlerinden 1968 yılının neticeleri alınan 9 ncu ay sonu itibariyle 167,4 milyon lira tahsil edildiği görülmüştür. Yıl sonuna 
kadar tahminin tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır. 

1969 malî yılında hu kaynaklardan 285.7 milyon lira .sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Çeşitli gelirler ve cezalar: 
Bu grupta bulunan çeşitli gelirler, tavizler ve ikrazlardan geri almanlar, para, vergi ve zam ceizaları ve trafik cezaları için 1968 yılında 512 

milyon 293 bin lira tahmin edilmişti. Yıl sonuna kadar tahminim 25 milyon lira faz!asiyle tahakkuk cdeceği anlaşılmaktadır. 
1969 malî yılında ibu kaynaklardan 747 milyon 831 bin 024 lira hasıla sağlanacağı t i n i n edilmiştir. 

ÖM gelirler ve fonlar: 
Bu grupta tasarruf bonoları ile kamdık paralar ve proje kredileri hasılatı ve fonlar yer almaktadır. 
A) Tasarruf bonoları : 
1968 malî yılı gelir bütçesi ile tasarruf bonosu hasılatı 750 milyon lira olarak tahmin edilmişti. 9 aylık uygulama süresi içinde (Mart -

Kasım dönemi) tasarruf .bonomu hasılatı olarak 541 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. Tasarruf «bonosu Ihasılatmm 1968 malî yılı sonuna kadar 
650 milyona ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Tasarruf bonosu rnuafiyet hadlerini ' yükseltmiş bulunan 930 sayılı Kanun dolayısiyle bono hasılatında meydana gelecek kayıplar dikkate alın
mış ve 1969 malî yılı ıkdn tasarruf bonosu hasılatı 785 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

B) K a k l ı k paralar ve proje kredileri hasılatı : 
1968 yılnıda bu kaynaktan 1"milyar 597 milyan lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmişti. Neticesi alımnm olan 9 neu ay gayesine kadar 849 

milyon 465 bin 719 Km tahsil edildiği görülmüştür. ' ' * ' ' 
1969 senesinde gerek program kredisi ve gerekse proje kredisi şeklinde alınacak dm kredilerden sağlanacak hasılatın 1 milyar 170 milyon lira 

olacağı tedbit edilmiştir. 
O Fonlar : 
Fonlar s u p u n u , akaryakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye yatırılacak miktar, istikrar fonu hesabından Hazineye yatırılacak miktar, kam

biyo karşılık fonu provizyon hesabımdan Hazineye devrolunacak -miktar, Merkez Bankasındaki 3,4 No. hı NATO hesabından Hazineye devnoluna-
cak miktar ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin borç ödemeleri teşkil etmektedir. 

Bu kaynaklardan 1968 malî yılında 158,6 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmişti. 
Neticesi alınmış olan 9 ncu ay gayesi itibariyle bu kaynaklardan 112;5 milyon lira tahsil edilmiştir. 
Alâkalı dairelerden alman bilgilere ve yapılan hesaplara göre 1969 yılı için bu kaynaklardan 161 milyon lira hâsıla sağlanacağı teabit edilmiştir. 

http://'bono.su
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DİLEKLERİMİZ 

1. Memleketimizde vukubulan tabiî âfetlerden mahsulleri zarar gören ve bu yüzden muhtaç duruma düşen çiftçi vatandaşların yemeklik 
buğday ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 1 . 3 . 1963 tarihli ve 6/1495 savdı Kararname hükümleri gereğince tefrik edilen limitler dâhilinde 
borçlandırma suretiyle yemeklik buğday tahsisleri yapılagelmektedir. ' En son- istihsal edilen 11 . 11 . 1968 tarihli ve 6/10917 sayılı Kararna
me ile 35 milyon lira olan limit 25 milyon lira artırılarak 60 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Ayrıca, 6/1495 sayılı Kararnameye ek olarak çıkarılan ve 30'. 4 . 1963 tarihli ve 6/1658 sayılı Kararname ile 6/1495 sayılı Kararnameye 
eklenen 5 nci maddede «... Bankaca tahsil edilemiyen borç senetleri 6183 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde takip ve tahsil edilmek üzere 
mal sandıklarına devredilir.. Devredilen senetlerin tutarları, T. C. Ziraat Bankasına Hazinece bütçeye konulacak tahsisattan ödenir» denilmek
tedir. 

Bu durum muvacehesinde; 1967 yılında tahsil edilemiyen ve mal sandıklarına devredilen senet bedellerin 1968 yılı bütçesinde tahsisat ay-
rılamadığı için T. C. Ziraat Bankasına ödenememiş ve 'Banka imkânları zorlanmak suretiyle taleplerin karşılanması cihetine gidilmiş bu
lunmaktadır. Bugün için Bankaca tahsil edilemeyip mal sandıklarına devredilen senetlerin tutarı 21 123 685,35 lirayı bulmuştur. Buna kar
şılık Maliye Bakanlığı bütçesine 36.912 nci sayılı bölüme ancak 10 000 001 lira konulmuştur. 

Ancak, vukubulan tabiî âfetler sebebiyle yemeklik buğday talepleri devam etmektedir. 4 . 1 2 . 1968 tarihinde Kararnamesi alındığı halde 
28 ilin 19 245 tonu bulan yemeklik buğday talepleri karşılanamamak durumundadır. 

Halen bekliyen ve vukubulacak taleplerin karşılanabilmesi için mal sandıklarına devredilen 21 123 685,35 lira tutan senet bedelleri ile, 6/10917 
sayılı Kararname gereğince artırılan limit tu tan bulunan 25 milyon liranın, 1969 yılı bütçesine ödenek konularak karşılanması için 36 mil
yon lira ilâvesi gerekmektedir. 

2. Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.411 nci maddesinden, Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için Muhasebat Genel Müdü 
rlüğü Makina Servisinde çalışma saatleri dışında çalıştırılan personele, (R) formülünün ek çalışma karşılıkları kesiminde aylık 100 liraya kadar 
fazla çalışma ücreti verilmesi öngörülmüştür. 

Ancak, 1968 yılı içinde kompütüre geçiş dolayısiyle artan ihtiyacı karşılamak ve daha kaliteli eleman bulmak üzere, geçmiş yıllarda 
12.411 nci maddeye konulan 50 bin liralık ödenek, 1969 yılı bütçesi ile 100 bin liraya çıkarılmış olduğu halde (R) formülünün «Ek çalışma kar
şılığı» kesiminde zuhulen söz konusu ödenek artırılmasına mütenazır bir değişiklik yapılmadığı görülmüştür. 

Bahis mevzuu unutmanın düzeltilmesi için anılan kesimde belirtilen «ayda 100 liraya kadar» ibaresinin «ayda 200 liraya kadar» odarak 
değiştirilmesini temenni etmekteyiz. 

3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkiline dair 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde, Kurumun kuruluş sermayesinin 600 
milyon lira olduğu, 28 nci maddede de, sermayenin ödenmemiş kısmı için her yıl 40 milyon liradan aşağı olmamak üzere, Devlet bütçesi
ne ödenek konulacağı ve 34 ncü maddesinde de, Kurumca elde edilecek gelirlerin % 50 sinin kredi fonuna ve % 50 sinin de yüksek'öğ
renim yurtları yapımına ayrılacağı belirtilmiştir. 

Bu hükümlere istinaden, Maliye Bakanlğı bütçesinin sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmına kredi karşılığı ve yatırım harcama
ları kısmına da yurt inşaatları için Devlet Plânlama Teşkitâlınm vizesine istineden, ödenek konulagelmefcte iken, 1969 yılı Maliye Bakanlığı 
bütçe teklifinde yurt vapımı ile ilgili her hangi bir ödenek tefrik edilmemiştir. 
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Gerek kanun hükümlerinin yerine getirilmesi ve gerekse devam eden veya yeniden yaptırılacak yurt binaları inşaatları için Devlet Plân
lama Teşkilâtınca uygun görülen 17 200 000 liranın Maliye Bakanlığı bütçesi (A/2) ibret l i cetvelinde açılacak 22.811 nci (Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna) maddesine konulması gerekmektedir. 

4. TÜT Kurumuna, yatırımlarını finanse etmek üzere, sermayesine mahsuben ödenmesi gereken para için, Maliye Bakanlığı bütçesine her 
hangi bir ödenek konulmamıştır. Diyarbakır ve Ankara kısa dalga istasyonlarının tamamlanması, İzmir, Erzurum 100 kw. lık, Antalya, 600 
kw. lık, Ankara1 200 kw. lık, İstanbul' 1200 kw. lık istasyonlarının mukaveleye bağlannnş işlerinin yürütülebilmesi için, Yüksek Plânlama 
Kurulunca kabul edilmiş olduğu halde Maliye Bakanlığı bütçesine konulmamış olan .'II 200 000 liralık ödeneğin, sermaye ve transfer har
camaları kısmına, «Sermayesine mahsuben İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseslerine yapılacak ödemeler) maddesine ilâvesi gerek
mektedir. 

Maliye Bakanlığı 1969 yılı gider bütçesi ile gelir bütçesinin kabulünün uygun olacağını saygı ile arz ederiz. 

Trabzon Senatörü 
Söz hakkım saklıdır 

Şakir Ağanoğlu 

Rize Milletvekili 
Erol Akçal 

Çanakkale Milletvekili 
Söz hakkım saklıdır 

Şefik İnan 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Maliye Okulu memurları aylıkları 
12.112 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

aylıkları 
12.113 Yurt dışı kuruluşlar aylıkları 
12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektir

diği harcamalar 
(Bu ödeneği genel bütçede mevcut veya 
yeniden açılacak tertiplere aktarmaya ve 
katma bütçelerin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplerine ödenek ve'(B) cetvel
lerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 

12 000 

618 331 902 

12 000 

Kesim toplamı 539 987 000 

!32 620 000 
325 000 

920 999 
6 121 000 

614 144 000 

136 777 000 
325 000 

920 999 
6 121 000 

727 3-343 101 

12 000 

544 144 000 

136 777 000 
325 000 

920 999 
6 121 000 

12 000 

657 343 101 

400 000 000 

1 

470 000 000 

1 

400 000 000 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÜCEHTLHR Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
12.212 Maliye Okulu hizmetlileri ücreti 
12.213 Darphane ve Damga Matbaa*, hizmetlileri 

ücreti 
12.214 Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 28 587 400) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliieri ücreti 
12.232 Maliye Okulu geçici hizmetliler ücreti 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 
1 632 300) 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.241 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gere

ğince çalıştırılacak avukatlar ücreti 
12.271 Teknik personel ücretleri 
12.280 İşçi ücretleri 

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 

1969 yılı için 
isyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 676 300 

23 650 000 
211 000 

445 500 
1 054 200 

1 061 000 
304 600 

850 000 

3 100 000 

16 424 000 

3 300 000 
400 000 
100 000 

1 500 000 
95 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

L i r a Lira 

35 069 700 

2(i 850 000 
237 700 

445 500 
1 054 200 

1 271 000 
361 300 

850 000 
600 000 

3 400 000 
18 650 000 

3 350 000 
400 000 
150 000 

1 650̂ 000 
100 000 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

35 069 700 

26 850 000 
237 700 

445 500 
1 054 200 

1 271 000 
361 300 

850 000 
600 000 

3 400 000 
18 650 000 

3 350 000 
400 000 
150 000 

1 650 000 
100 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Makina servisi fazla çalışma ücreti 
12.412 Yugoslavya, Romanya, Suriye ve diğerle

rinde devletleştirilen Türk malları karşı
lığı verilecek tazminatın dağıtılmasiyle 
görevli komisyon ve memurların fazla ça
lışma ücretleriyle sair giderleri 

12.413 Malî kanunların yayınlanması, malî mev
zuatın incelenmesi ve derlenmesinde ve 
diğer mesai dışı çalışmalarda çalışanlara 
verilecek fazla çalışma ücreti 

12.414 Darphane ve Damga Matbaası memur ve 
hizmetlilerine 6797 sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak ödemeler 

12.415 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
geçici 22 nci maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 3 500 000) 

HUZUR ÜCRETLERİ 
12.421 Malî Müşavere Komisyonu huzur ücreti 
12.422 Diğer komisyonlar huzur ücreti 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 000 

75 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyona kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 699 000 

330 000 

2 290 200 

12 650 000 

350 000 

5 215 200 

100 000 

100 000 

12 650 000 

350 000 

5 215 200 

100 000 

100 000 

450 000 

200 000 

200 000 

115 200 
100 000 

3 000 000 

200 000 

100 000 

115 200 
1 500 000 

3 000 000 

200 000 

100 000 

115 200 
1 500 000 
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Bölüm Madde 

12.470 

12.520 
12.560 

0 

12.610 

Ödeneğin çeşidi 

Yenileme ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 1 715 000) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
930 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
gerektirdiği tazminatlar 
Malî görev tazimnatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek öde

nek 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklan, 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.822 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm top.'amı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 

8 500 001 

7 000 000 

1 500 000 
1 

r> 000 

804 200 

4 200 

800 000 
19 645 201 

750 000 
1 000 000 
1 200 000 

1 200 000 
5 260 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 

31 750 000 

30 000 000 

1 750 000 

5 000 

804 200 

4 200 

800 000 
21 705 001 

750 000 
1 100 000 
1 200 000 

.1 300 000 
5 500 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

100 000 

31 750 000 

30 000 000 

1 750 000 

5 000 

804 200 

4 200 

800 000 

21 655 001 

750 000 
1 100 000 
1 200 00-j 

1 300 000 
5 500 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.823 Bankalar yeminli murakıpları geçici gö
rev yolluğu 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 
12.825 Defterdarlar, malmüdürleri, millî emlâk 

müdürleri, kontrol memurları devir ve tef
tiş yolluğu 

12.826 f/elir müdürleri ve gelir kontrol memur
ları devir ve teftiş yolluğu 

12.827 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
teftişler yolluğu 

12.828 Vergi kanunlarının uygulanması için köy
lere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve i t e leme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Diğer yolluklar 

(Yurt içi yollukları toplamı : 16 201 001) 

II - Yurt dyp yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

400 000 
890 000 

316 000 

2 000 000 

50 000 

800 000 

425 000 

150 000 
30 000 

300 000 
750 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

430 000 
950 000 

316 000 

3 000 000 

50 000 

900 000 

1 
475 000 

200 000 
30 000 

400 000 
750 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toptan 

Lira l i r a 

430 00'' 
950 000 

316 000 

3 000.000 

50 000 

900 000 

1 
475 000 

200 000 
30 000 

400 000 
750 000 

779 000 779 000 779 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

12.862 

12.863 

12.864 

12.871 
12.872 
12.873 

12.930 

13.110 
13.120 
13.131 
13.132 

13.133 

Hesap uzmanlan yurt d ı* geçici görev 
yolluğu 
Bankalar yeminli murakıpları yurt dışı ge
çici görev yolluğu 
Kontrolörler yurt dışı geçici görev yol
luğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı- araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 5 454 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
766 sayılı Tapulama Kanununun1 75 nci 
maddesinin gerektirdiği yolluklar 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Vergi daireleri döşeme ve demirbaş alım-
lan ve giderleri 
Yeni kurulacak bölge vergi daireleri teş
kilâtı için yapılım proje ile ilgili alım ve 
giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm topîamı 

Lira U r a 

1 875 000 

185 000 

135 000 

300 000 
700 000 
100 000 

1 700 000 
4 000 000 
1 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

2 075 000 

200 000 

150 000 

300 000 
700 000 
100 000 

50 000 

28 081 000 

16 320 000 

50 000 

17 830 000 

1 700 000 
4 500 000 
1 500 000 

2 500 000 

2 000 000 

2 075 000 

200 000 

150 000 

300 000 
700 000 
100 000 

32 501 000 

50 000 

17 830 000 

1 700 000 
4 500 000 
1 500 000 

2 500 000 

2 000 000 

32 501 000 
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13.140 Yayın alımları ve gidenleri 
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 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

Su giderleri 
Temtelik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Ura, Lira 

200 000 
3 895 000 
800 000 
225 000 

2 205 000 

420 000 
100 000 
650 000 
25 000 
950 000 

7400 000 

6 200 000' 
1 100 000 
100 000 

156 000 

10 000 

146 000 

2 000 000 

1969 71lı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

380 000 
4 200 000 
800 000 
250 000 

2 775 000 

500000 
200 000 
850 000 
25 000 

1 200 000 

8 200 000 

"6 500 000 
1500 000 
200 000 

196 000 

10 000 

186 000 

3 500 000 

380 000 
4 200 000 
800 000 
250 000 

2 775 Ö00 

500 000 
200 000 
850 000 
25 000 

1 200 000 

8 200 000 

6 500 000 
1 500 000 
200 000 

196 000 

10 000 

186 000 

3 500 000 
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14.000 HtZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.111 Hükümet konaklarının yangından korun
ma ve sigorta giderleri 

14.112 Hükümet konakları dışında oturan Mali
ye dairelerinin yangından korunma ve si
gorta giderleri 

14.120 Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve iller 
teşkilâtında imha edilecek evrak ve ve
saikin her türlü giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
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 
her çeşit giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Beyiye aidatı 
14.420 Nisbeti kanımla belirtilmiş kesenek ve 

ikramiyeler 

- 502 — 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 350 001 

300 000 

50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

29 197 003 28 257 002 

5 800 000 

250 000 

50 000 

5 800 000 

250 000 

50 000 

5 000 000 

100 001 

1 

100 000 

20 617 001 

5 000 000 

100 000 

500 000 
5 000 000 

100 001 

1 

100 000 

21 317 001 

5 000 000 

100 000 

500 000 
5 000 000 

100 001 

1 

100 000 

21 317 001 

5 000 000 

100 000 

28 257 002 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topumu 
Lira Lira Lira Lira 

14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 

bina ve arazi verg i le r i 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı 

maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar ku
rulu üyelerine verilecek ücret 

14.460 Değer biçme giderleri 
14.470 Düşünülmiyen giderler 
14.480 İhtiyat ödeneği 

DİĞER MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 
14.492 Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların 

genel giderleri 
14.493 Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler 
14.494 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gere

ğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek 
ödemeler karşılığı 

14.495 Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış ve sair giderleri 

14.496 Diğer giderler 
(Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler top
lamı : 5 767 001) 

2 250 000 2 350 000 

3 000 000 
î 000 000 

2 500 000 
500 000 
350 000 
400 000 

750 000 

2 000 000 
2 000 000 

567 000 

200 000 
1 

3 250 000 
1 100 000 

2 500 000 
500 000 
350 000 
400 000 

750 000 

2 250 000 
2 000 000 

567 000 

200 000 

2 350 000 

3 250 000 
1 100 000 

2 500 000 
500 000 
350 000 
400 000 

750 000 

2 250 000 
2 000 000 

567 000 

200 000 
1 



28 - Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 

14.510 
14.520 
14.540 
14.550 
14.560 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
Hizmet içi eğitim giderleri 

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 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

MALİYE BAKANLIĞI DIŞ KURULUŞ
LAR GİDERLERİ 

15.841 Büro giderleri 
15.843 Ulaştırma giderleri 
15.844 Kira bedeli ve sigorta giderleri 

- 5 0 4 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 130 000 

~ 150 000 
2 900 000 

50 000 
30 000 

884 000 

112 000 
15 000 
208 000 
59 000 
344 000 
146 000 

697 500 

235 000 
250 000 
100 000 

1 581 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 040 000 

300 000 
560 000 
50 000 
30 000 
100 000 

899 000 

112 000 
15 000 
208 000 
59 000 
359 000 
146 000 

697 500 

235 000 
250 000 
100 000 

1 596 500 

1 040 000 

300 000 
560 000 
50 000 
30 000 

100 000 

899 000 

112 
15 
208 
59 
359 
146 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

697 500 

235 
250 

000 
000 

100 000 

1 596 500 
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Bölüm 

16.000 

Madde 

15.845 
15.846 
15.847 
15.849 

Ödeneğin çeşidi 

16.111 
16.113 
16.115 
16.116 
16.117 
16.119 

16.410 
16.411 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Ağırlama alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASİ 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili olarak 
yurt içinde ve dışında yapılacak toplan-
tılarm gerektirdiği her çeşit alım ve gi
derleri 

1969 yılı için 
isyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

100 000 

100 000 

1968 öde 
Madde B. 

Lira 

15 000 
15 000 
75 000 

7 500 

1 455 000 

-50 000 
80 000 
15 000 

850 000 
185 000 
l>5 000 

200 000 

ineği 
ölüm toplamı 

Lira 

11 230 000 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

15 000 
15 000 
75 000 

7 500 

1 265 000 

150 000 
80 000 
15 000 

750 000 
220 000 
100 000 

200 000 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

13 930 000 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

15 000 
15 000 
75 000 
7 500 

1 265 000 

150 000 
.80 000 
15 000 
750 000 
220 000 
100 000 

200 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

13 930 000 
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11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

16.710 
16.720 

16.810 
16.820 

16.841 
16.842 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Bakanlık temsil giderleri 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Bina onarım 
Makina ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
Damga Matbaası ve Darphane 
Muhasebe makinalarmm her türlü bakım 
giderleri 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

250 000) 

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 

- 5 0 6 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

65 000 

40 000 

25 000 

9 510 000 

9ÖÖİTÖÖO 
260 000 

100 00 

150 000 

12 000 

618 331 902 
28 081 000 
29 197 003 
1 581 500 
11 230 000 

~688 433 405 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

65 000 

40 000 

25 000 

12 400 000 

12 000 000 
150 000 

100 000 

.50 000 

12 000 

727 343 101 
32 501 000 
28 257 002 
1 596 500 
13 930 000 

65 000 

40 000 

25 000 

12 400 000 

12 000 000 
150 000 

100 000 

150 000 

803 639 603 

12 000 

657 343 101 
32 501 000 
28 257 002 

1 596 500 
13 930 000 

733 639 603 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve onarım giderim 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktan-
lacaktır.) 
EĞÎTÎM SEKTÖRÜ 

0 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
muna 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLUR SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alından ve. büyük ona
rımlarla ilgili giderler 

23.612 Taşıt alımları ve onarnnlariyle ilgili gider
ler 

12 200 000 

2 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

12 000 000 15 000 000 

" 15 000 000 ~ ~ 

2 000 000 

1 000 000 

500 000 

500 000 

1 000 000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm topların 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyona kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L Lira Lira l ira 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

12 200 000 

2 000 000 

14 200 000 

15 000 000 

15 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - tiermayc teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERt-
NİN SERMAYELERİNE MAHSUBEN 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

SERMAYESİNE MAHSUBEN İKTİSA
Dİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE BEN
ZERİ MÜESSESELERE YAPILACAK 
ÖDEMELER 

31.113 Turizm kesimine girenlere 
31.114 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 

0 Ulaştırma kesimine girenlere 
31.120 Sermayesine mahsuben T. O. Ziraat Ban

kasına 
31.130 İhtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına 
31.140 Sermayesine mahsuben T. C. Halk Ban

kası A. O. lığına 
31.150 Sermayesine mahsuben T. Emlâk Kredi 

Bankası A. O. lığına 

343 700 000 

357 700 000 337 40i 400 000 

317 400 000 317 400 000 

S 600 000 
127 600 000 

47 500 000 

50 000 000 
1 000 000 

30 000 000 

70 000 000 

9 000 000 
188 400 000 

59 000 000 
1 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

9 000 000 
188 400 000 

59 000 000 
1 000 000 

30 000 000 

30 000 000 

357 400 000 
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32.000 

31.210 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gere-
ğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

- 5 1 0 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

o2.100 Kamulaştırma ve sat.naıma bedeli 

// - Transferler 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
NE İKTİSADİ TRANSFERLER 

Kesim toplamı «07 500 000 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 
VE BENZERİ MÜESSESELERE YA
PİLACAK YARDİMLAR 

33.111 Ulaştırma kesimine girenlere 208 500 000 
33.112 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 45 000 000 
33.113 Diğer hizmet kesimine girenlere 204 000 000 
33.129 499 sayılı Kanunun yükledüçi her çeşit 

malî külfetleri karşılamak üzere (Maliye 
Bakanı bu ödeneği yeteri kaçla,- artırmaya 
yetkilidir.) ' 290 000 000 

14 000 000 

7 000 000 

20 000 000 

7 000 000 11 967 133 

11 9(7 133 

817 500 000 2 047 800 000 

40 000 000 

11 967 133 

11 967 133 

2 047 800 000 

1567 880 000 

030 700 000 
350 000 000 
227 100 000 

360 000 000 

1 567 800 000 

(İ30 700 000 
350 000 000 
227 100 000 

'360 000 000 
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•34.000 

Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topta»* 
Lira Lir, Lira Lira l i r a 

33.2 İ1 

33.212 

KAMU TEŞEKKÜLLERİ İKTİSADİ 
TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

Tarım mahsulleri müdahale alımlarından 
doğan zararlar olup T. O. Ziraat Banka
sına 
Tekel destekleme alından i<in Tekel dö
nel Müdürlüğüne 

MALÎ TRANSFERLER 

10 000 000 480 000 000 

0 000 000 10 000 000 

470 000 000 

4 783 655 007 5 658 967 323 

480 000 000 

10 000 000 

470 000 000 

5 805 101 69ı 

KATMA BÜTÇELİ İDARELKUK HAZİ
NE YARDİMLARİ Kesim toplamı 4 229 056 686 

34.111 
34.112 
34.113 
34.114 
34.115 
34.116 
34.117 

34.118 

34.119 
34.120 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Ankara Üniversitesine 
İstanbul Üniversitesine 
İstanbul Teknik Üniversitesine 
EsC Üniversitesine 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
5539 sayılı Kanunun 19 nen maddesinin 
5 nei fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne' 
5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesi ge
reğince Karayollaıa Genel Müdürlüğüne 
Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğüne 
6831 sayıb Kanunun 35 nci maddesi gere
ğince Orman Genel Müdürlüğüne 

28 000 000 
118 006 128 
136 018 097 
(ii) 997 947 
K, 116 469 
1» 126 363 

! 071 804 007 

450 000 000 
2 095 286 962 

4 807 557 321 

26 996 980 
159 982 213 
197 811 258 
72 266 433 
119 543 509 
15 000 000 

1 248 065 546 

450 000 000 
2 219 723 442 

5 028 691 692 

32 040 980 
162 405 !f>w:j 
200 776 '25'9 
78 1896 43'3 
120 049 508 
15 000 000 

1 368 565 mü 

'450 000 000 
'2 '299 723 443 
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lîölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.121 

34.1.22 
34.123 
34.124 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğüne 
Petrol Dairesi Başkanlığına 
Hacettepe Üniversitesine 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğüne 

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 gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.320 197 sayılı Kamımın 17 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.330 482 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle de
ğişen 15 nci maddesi, 851 sayılı Kanun 
gereğince köy içme suları ve köy yolları 
finansmanında kullanılmak üzere İller 
Bankasına yatırılacak paralar 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

39 874 693 
2 348 332 

121 373 687 

1 350 000 

600 000 
750 000 

58 235 000 

44 460 000 

1 775 000 

12 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

46 564 052 
2 254 876 

194 349 311 

55 000 000 

1 350 000 

600 000 
750 000 

18 235 000 

4 460 000 

1 775 000 

12 000 000 

46 564 
2 254 

197 749 

55 000 

052 
'876 
'311 

000 

1 350 000 

600 000 
750 000 

18 235 000 

4 460 

1 '775 

12 000 

000 

000 

000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.420 197 sayılı Kanunun 17 nci' maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.440 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 

34.460 İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları için) 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
34.553 Ulaştırma kesimine girenlere 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 000 

100 000 

8 425 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

18 900 001 

14 000 000 

4 000 000 

900 000 
1 

10 025 000 

8 000 002 

6 000 000 

2 000 000 

1 
1 

10 800 000 

10 025 000 

8 000 002 

6 000 000 

2 000 1000 

1 
1 

10 800 000 

10 025 000 

1 500 000 

100 000 

8 425 000 

1 500 000 

100 000 

8 425 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GELÎŞMİŞ VE TEŞVİK FONLARI 
Kesim toplamı 

84.681 Sınai gelişme ve teşvik fonları 
34.682 Madencilik gelişmeve teşvik fonları 
34.683 Tarımsal gelişme teşvik fonları 
34.684 ihracatı geliştirme teşvik fonları 
34.685 Turizmi geliştirme ve" teşvik fonları 
34.686 Sermaye piyasası destekleme fonları 

KARMA TEŞEBBÜSLERE KATILMA 
PAYLARI Kesim toplamı 

34.691 İmalât sanayii sektöründeki teşebbüslere 
katılma paylan 

34.692 Diğer sektörlerdeki teşebbüslere katılma 
payları 

34.693 Merkez Bankası nezdinde açılacak (Selek-
tif kredi fonu> 

34.694 Tarım sektörüne 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER ' Kesim toplamı 

34.710 Uluslararası para fonuna iştirak hissemiz 
olarak verilmiş bulunan avansın mahsu
buna 

- 512/2 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira l ira Lira Lira 

347 000 000 

232 000 000 
5 000 000 
60 000 000 
10 000 000 
40 000 000 

105 000 000 

600 000 000 

"400 000 000 
10 000 000 
120 000 000 
10 000 000 
40 000 000 
20 000 000 

190 000 000 

70 000 000 

30 000 000 

5 000 000 

14 088 320 

115 000 000 

15 000 000 

50 000 000 
10 000 000 

13 000 000 

525 000 000 

10 000 000 10 000 000 

350 000 000 
10 000 000 
100 
10 
35 
20 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

190 000 000 

115 

15 

50 
10 

13 

10 

000 

000 

000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 
000 

000 

000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

34.720 Uluslararası kimim ve derneklere katılma 
payı 

0 İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı 
(OECD) nin yeni binasının inşaat 
masraflarına katılma payı 
SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli 

ikramiyeleri 
35.230 Yönetim giderleri Hazine payı 
35.240 65 nci madde gereğince yapılacak öde

meler 
35.250 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı maddeler ge

reğince yapılacak ödemeler 
35.260 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 

nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.270 42 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde

meler 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER 
BENZERİ ÖDEMELER Kesim toplamı 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylık ödenekleri 
35.320 Vatani hizmet aylıkları (Bu ödeneği ih

tiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

- 512/3 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 920 000 

168 320 

205 998 267 

39 000 000 

70 000 000 
27 473 267 

25 000 

12 500 000 

500 000 

56 J,00 000 

328 665 120 

325 850 000 

3 000 000 

556 463 387 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira L i ra Lira 

3 000 000 

607 430 500 

217 315 500 

43 500 000 

70 000 000 
30 475 500 

40 000 

12 500 000 

300 000 

60 500 000 

379 865 ° 0 Q 

325 850 000 

54 000 000 

3 000 000 

607 430 500 

217 315 500 

43 

70 
30 

12 

60 

500 000 

000 000 
475 500 

40 000 

500 000 

300 000 

500 000 

379 865 000 

325 

54 

850 000 

000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O 4992 sayılı Kanunla verilecek eoeuk zammı 
35.340 Yürürlükten kalkmış olan 551 sayılı Ka

nun gereğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 
DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.820 Maliye Bakanlığı Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet Sandığına (Ma
liye memur ve müstahdemlerinin öğle 
yemeklerinde yardımda kullanılmak üze
re) 

35.821 Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet 
yardımı 

35.822 Demek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri 
teşekküllere yardımlar' (Bu tertipteki öde
neğin derneklere dağıtımı Başbakan ile 
ilgili bakan tarafından müştereken yapı
lır.) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

120 

15 000 

21 600 000 

600 000 

6 500 000 

14 500 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15 000 

10 250 000 

750 000 

6 500 000 

3 000 000 

15 000 

10 250 000 

750 000 

6 500 000 

3 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 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 

DIŞ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

36.210 Konsolide dış borçlar faizi 
36.220 Konsolide dış borçlar itfası 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
36.300 Geçen yıllar borçları 

KARŞILIKSIZ BORÇLAR 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

- 512/5 — 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

1721183 587 2 214 784 622 

837 546 200 

472 947 161 
346 647 939 

4 451 100 
13 500 000 

757 947 594 

~W 512 256 
429 935 336 

500 002 

61.0 000 

5 000 000 

1098 322 116 

541 840 565 
538 083 344 

1 000 000 
2 398 207 
15 000 000 

938 083 503 

375 734 287 
561 849 214 

500 002 

610 000 

5 000 000 

1 098 322 116 

541 840 565 
538 083 344 

1 000 000 
2 398 207 
15 000 000 
938 

375 
561 

5 

083 

734 
849 
500 

610 

000 

503 

287 
214 
002 

000 

000 

2 225 784 622 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 512/6 - -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

GERİ VERİLECEK PARALAR 
Kesim toplamı 

36.6.10 Geri verilecek paralar 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayilı Kanun ge

reğince geri verilecek paralar 

FAİZ, ACYO, PARA VE KUR FARKLARI 
36.810 Faiz, acyo ve para farkları 

0 6326 sayılı Kanun ve nizamnamesi gere
ğince yapüması zaruri sermaye transfer
leri ile ilgili kur farkları 
NATO enfrastrüktür tesisleriyle ilgili dö
viz alış, satış, kur farkları (Merkez Ban
daki NATO özel hesabına ödenir.) 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.911 3242 5254 ve 6182 saydı kanunlar gere
ğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

36.912 6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 
ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankasına 

45 000 000 

1 

20 000 000 

10 000 000 

35 000 000 

52 000 000 

18 865 956 

2 183 536 

2 030 301 

10 000 000 

10 000 000 

.118 3.7 148 

34 451 855 

10 000 001 

20 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

118 317 148 

45 451 855 

21 000 001 

0 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira 

36.920 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım 
için Türkiye is Bankasına ödenecek faiz 
ve kredilerle ilgili giderler karşılıkları 1 564 764 

36.921 Kıbrıs'taki Türk çiftçileri için '(Türk Ko
operatifi Merkez Bankasına) açtırılan 
zirai kredinin faiz ve giderleri olarak T. C. 
Ziraat Bankasına 463 536 

36.930 1513, 2248, 2701, 2808 ve 3523 sayılı 
kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden dev
redilen borçlar * 2 000 

36.940 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

36.950 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince 
T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödeme
ler 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 564 764 

462 270 

2 000 

20 000 000 

2 422 819 

1 564 764 

462 270 

2 000 

20 000 000 

2 422 819 
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Bölüm 

31.000 

32.000 

33.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

- 5 

1968 
Madde 
Lira 

İ12/8 -

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

357 700 000 

7 000 000 

817 500 000 

4 783 655 007 

556 463 387 

1721183 587 

8 243 501 981 
1 

Hüküme 
Madde 
Lira 

1969 yılı için 
îtçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

337 400 000 

11 967 133 

2 047 800 000 

5 658 967 323 

607 430 500 

2 214 784 622 

10 878 349 578 

357 400 000 

11 967 133 

2 047 800 000 

5 805 101 694 

607 430 500 

2 225 784 622 

11 055 483 949 
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Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir. Muallimden ve terbiyeden mahrum olan bir millet henüz mület namını almak hakkını 
tktisabetmemıştir. 

ATATÜRK 

Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkankğma 27 . 12 . 1968 

Millî Eğitim Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi üzerinde gerekli incelemeler yapılmış ve hazırlanan rapor sunulmuştur. Arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 

Gümüşane Milletvekili Konya Milletvekili Samsun Milletvekili 
Sabri özoan San Necati Kalaycıoğlu Kâmran Evliyaoğlu 

Osmanlı Devletinin modern sistemine geçiş zorunluğu Tanzimatı doğurmuştur. Bu dönemde Tanzimatm memura ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç 
karşısında Fransa'yı örnek alıp eğitim düzenini ona göre kurdu. Müfredat programlarını o düzene uvdurdu. Okullar yalnız memur 
yetiştirmek amacına göre açıldı. Aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçti, bize örnek olan Fransa eğitim sist'eminde günün ihtiyaçlarına göre 
değişmeler yaptı. Bizim de bâzı çabalarımız olmakla beraber aynı sistemin devamından kendimizi kurtarmak mümkün olmamıştır. Arada 
Alman ve Amerikan sistemlerini ve metotlarını kendi bünyemize uydurmadan uygulama denemeleri yapmış olmakla beraber bugün yine, 
özellikle liselerimizde, Fransız sistemi hâkimiyetini devam ettirmekte, bugün bile okullarımız memur yetiştirme müesseseleri halinde iti
bar görmektedirler. 

Üniversitelerimizdeki başarısızlık, üniversiteli gençlerimizdeki bunalım belirtileri sanırız ki liseden mezun olan gençlerimizin yetişmelerin-
deki noksanlıktan ileri gelmektedir. 

Bugünün anlamı ile eğitim, toplumun yaratıcı gücünü artıran, kişilere kabiliyetlerine göre yetişme imkânları sağlıyan, sosyal adalet il
kelerini ve fırsat eşitliğini gerçekleştiren bir faktördür. Yurdumuzda giriştiğimiz ekonomik kalkınma çabasında başarılı olmamızın en et
kili çaresini insangüeünün yaratıcı, yapıcı niteliğinde aramak ve bu yolu tutmak gerekir. Plânlı kalkmma, insangücünü ileri atılışlarını
zın temel unsuru haline getirmiştir. Plânlı kalkmkmmanm gerektirdiği meslek elemanlarını eğitmek başlıca görevimiz olmalıdır. Kalkınma 
için yeterli sayıda ve gerekli nitelikte teknik ve meslek adamlarını yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Genel eğitim temeline dayalı meslek kül
türü ve becerisi veren bir eğitim sistemine daha da ağırlık verilmesi meslek eğitiminin genel eğitime bir sığıntı olmaktan kurtarılması 
plânlı kalkmma çalışmalarının ilk şartıdır ve bu yola girilmiştir. 

Meslekî ve teknik öğretim sistemimizde örgün ve yaygın her türlü metotlardan faydalanarak Türk vatandaşını meslek ve maharet sahibi 
yapmaya, gereken teknik bilgilerle donatarak gençlerimizi üretim ve ekonomik değeri olan alanlara hazırlamaya ve bu suretle de Devlet ka
pışma muhtaclomıyarak bir eğitim sistemini uygulamaya mecburuz. 
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Bumm için : Meslekî ve teknik okullarımızın sayılarını artırmak, meveudolanları daha çok geliştirmek, bu okullarda okuyan çocukları
m ı * daha becerikli, daha vasıflı kişiler halinde yetiştirmek suretiyle iş alanına sevk etmeliyiz. Bu vasıfta öğrencileri yetiştirmek için de : İş 
ve endüstriyel bilgisi ve tecrübesi olan teknik öğretmenleri yetiştirmeye ihtiyaç vardır. BundfB başka her derecedeki meslekî ve teknik öğ
retim okullarından çıkanların işyerlerindeki fonksiyon, kalifikasyon ve unvanlarına ait temel mevzuatın biran önce kanunlaşmasını, teknik 
öğretime duyulacak alâka bakımından, önemli bulmaktayız. Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri ve teknik araçları halkımıza tanıtmak, onların 
tekniğe ve teknolojiye ilgilerini çekmek bakımından bir teknik müzenin kurulması yararlı olur. 

Bugün dünyamızın günlük heyecan konusu olan APOLLO 8'in Uzav seyahati, teknikteki sonsuz başarının bizde yapması lâzımgelen uyarma 
ile teknoloji âleminde karamsarlığa düşmeden yerimizi tesbit ederek tedbirlerimizi almalıyız. Bu cümleden olarak bir Teknoloji Bakanlığı kur
mak yerinde olur. Bütün okul müfredat programları teknolojideki bugünkü inkişafın ışığı a l toda y e n i d e gözden geçirilmelidir. 

Teknolojinin yanında genel kültüre, okulun yanında kitaba, kütüphaneye, müzeye, tiyatroya, radyoya, lâboratuvar ve atelyeye gereği 
kadar önem vermeliyiz. 

Çocuklarımızı medeni dünyanın gidişine ayak uyduracak nitelikte yetiştirmek, bu gidişin şartlarım hazırlamak, yollarını göstermek; in
sanlarımızı aydın kafalı, yürekleri aile sevgisiyle, vatan, millet ve insanlık sevgisiyle dolu kişiler olarak yetiştirmek başlıca görevimizdir. 
Çocuklarımızın yetişmesinde bu titizliği göstermezsek, bugün yer yer görüldüğü gibi, çocuğun kaldıramıyacağı siyasi ve ideolojik fikir
lerle körpe ve genç dimağlarda tereddütler yaratacak telkinler, millî bütünlüğümüzü bozmaya, toplum gücümüzü zayıflatmaya devam ede
cektir. Bu konuda büyük ve asıl hizmet yine'vatansever öğretmenlerimizin omuzlarına düşmektedir. Öğretmenlerimizi politikamn dışında tut
maya son derece dikkat ederek bu ağır yükü çekecek ölçüde tatmin etmeye ve güçlendirmeye mecburuz. O öğretmenler ki, yurdun mahru
miyetle dolu olan köşelerinde yarının büyük Türkiye'sini yaratıp yaşatacak olan körpe dimağları işleyip süsleyen sanatçılardır. 

Bu asil hizmet sahiplerini saygı ile selâmlamak gerek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI 

A) Makamabağlıdairevebürolar 
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 Denetkme hizmetleri \fr\ :" 
1. Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
3. Plânlama ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 
4. Eğitim Birimi Müdürlüğü 
5. Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü 



30 - Millî Eğitim Bakanlığı 

b) Genel Öğretim 
1. İlköğretim Genel Müdürlüğü 
2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
3. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 
4. Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 
5. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 
6. Özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
7. Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü 
8. Seferberlik ve Askerlik Öğretimi Müdü-lüğü 
e) Genel hizmetler 
1. Özlük isleri Genel Müdürlüğü 
2. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
3. Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Levazım Müdürlüğü 
6. Genel Evrak Müdürlüğü 
7. Savunma Sekreterlik 
C) Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı 
a) Etüt ve Plânlama Hizmetleri 

Etüt ve Plânlama Dairesi Başkanlığı 
b) Eğitim, Öğretim ve İnsangücü Hizmetleri 
1. Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 
2. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
3. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
4. Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü 
6. Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Gend Müdürlüğü 
c) İşletme - Donatım, Yapı ve Muamelât Hizmetleri 
1. İşletme ve Donatım 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 
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3. Millî 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 Folklar Enstitüsü Müdürlüğü 

10. Arşiv İşleri Müdürlüğü 
EĞİTİM, PLÂNLAMA, ARAŞTIRMA VE DENETLEME HİZMETLERİ 

Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı : 
Bakanlığın .bilimsel danışma organı olan Talim ve Terbiye Dairesi B a ş k a n ı n ı n , İkinci Beş Yıllık Kalınma Plânının 1968 programında ver alan 

direktifler ııyarınca öğretim programlarını ele aldığı; bunlarda öğrencilerin fikir, karakter, beden ve ruh güçlerini geliştirecek vönde değişiklikler vap-
tığı müşahede edilmiştir. 

Bu cümleden olarak : 
1. İlkokul programlarının elisi ve gözlem metoduna dayanır yönde yeniden düzenlenip, 1968 - 1969 ders yılı basında uygulamaya konduğu, 
2. Ortaokul programının da/yukarıda arz edilen görüşler temci alınarak, ilkokul programı üzerinde yapılan çalışmalara paralel'olarak incelendiği, 

3. Memleketimizin geleceği için büyük önem taşıyan müstakbel ilim adamlarını lise sınıflarından itibaren seçmek ve hazırlamak amacivle modern 
matematik ve fen öğretiminin devamlı olarak geliştirilmesi ile ilgili bilimsel problemlerle meşgul olmak üzere «Fen öğretimi Geliştirme Bilimsel Komi* 
yonu» na bağlı olarak Fen Lisesinde bir araştırma rehberlik ve yavm merkezinin (ARMYM) kurulduğu; 1967 - 1968 ders yılı basından itibaren mo
dern matematik ve fen programlarının 9 pilot lisede uygulanmıya başlandığı ve öğretmen kılavuz kitapları ile müracaat kitabı olabilecek bâzı eserlerin 
tercümesine de başlanıldığıgörülmüştür. Fen öğretiminde öğretici filimlerin çok önemli bir araç olduğu dikkate alınarak lüzumlu filimlerin ithali ile 
Türkçelestirilerek okullara, dağıtılması için hazırlıklara başlandığı; geçen yıllarda olduğu gibi fen dersleri öğretmenleri için modern matematik, fizik, 
kimya ve biyoloji kursları açıldığı; 280 öğretmenin kursa tabi'tutulduğu anlaşılmıştır. 

Pilot liseler için geçtirilen matematik ve fen programlarına paralel olarak ortaokul fen ve matematik programlarının geliştirilmesi konusunun da 
ele alındığı; modern'fen öğretiminin u n l a n m a s ı n ı n sistemli bir şekilde ve bilimsel yoldan değerlendirilebilmesi için bir «Değerlendirme Projesi» ha
zıilandığı görülmüstür. 

4. Geçen öğretim yıhnda başlatılan «Modern Mantık» programının 16 liseye teşmil edilerek müfredatının geliştirilmesi ve terim birliğinin sağlan-
masiyle ilgili çalışmalara hız verildiği; «Sosyoloji» ve «Felsefe» dersleri müfredat programı üzerindeki hazıdık çalışmalarında .ilerlemeler kaydedildiği 
müşahede edilmiştir. 

5. Memleketimizde yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi için öteden beri devam eden çalışmaların, iki yıl önce, günün İMİyaeları çfc önünde tutu
larak, «Yabancı Dil Öğretimini Geliştirme Projesi» adı altında ^plânlı, bir şekilde ele alınmış bulunduğu, 

a) Mevcut yabancı dil ders kitaplarının yabancı uzmanlara incelettirildiği, 
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b) Türkiye'de yalbancı dil konusunda araştırma, dokümantasyon ve enformasyon çalışmalarım teşvik etmek ve ders araçlarını hazırlama calışma-
larma yardımcı olmak üzere bir merkez kurulması ile ilgili çalışmalara başlanıldığı, 

c) Eğitim enstitülerinin yabancı dil lâboratuarlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapıklığı ve gerekli ders araçlarının peyderpey getirtilmekte 
olduğu, 

6. Erkek Teknik ve Kız Teknik Yüksek Öğretmen okulları müfredat programlarının yukarıda sözü edilen ilke ve direktiflerin ışığı altında yeniden 
(fenlenmiş olduğu, Sanat Öğretmen Okulu ve Otelcilik Okulu müfredat programlarının da yeniden hazırlanarak yürürlüğe konulduğu; Kız Enstitü
sü ve Akşam Kız Sanat Okulu müfredat programlan üzerinde çalışmalara deva'm edilmekte olduğu görülmüştür. 

7. İlkokul meznnlarrndan ortaokula devam edemiyenler ile orta dereceli okulların ara sınıflarından çeşitli sebeplerle ayrılan öğrencilerin üretici 
olarak hayatlarını kazanabilmeleri için gerekli bilgi ve maharetleri sağlamak amaciyle Pratik Sanat Okullarının açılması için çalışmalar yapıldığı ve 
.bu okulların 1969 - 1970 ders yılı başında öğretime :başlamalarmın sağlanacağı anlaşılmıştır. 

8. -Devlet Konservaıtuyannm Bale Bölümünün yüteek kısmı ile ilgili programlar düzenlenerek yürürlüğe konulduğu, Tarım Bakanlığı Ziraat Mes
lek Okulu, Ulaştırma Bakanlığı Yüksek Denizcilik Okulu, Sağlık Bakanlığı Florence Nigtingale Yüksek Hemşire Okulu ve askerî liselerin program
larının tetkik edildiği görülmüştür. 

9. 1968 yılı için toplam olarak 472 kitabın incelendiği, bunlardan 52 sinin ders kitabı, 76 sının yardımcı ders kitabı ve 41 kitabın da taibı olarak 
kabul edildiği, 

10. Öğretime 'başlama izni almak için müracaat eden 74 özel öğretim kurumuna ait işlemin sonuçlan di rüdıği; böylece 32 dershane ve kurs, 10 anaokulu 
ve ilkokul, 16 orta dereceli okul, 16 yüksek okulun öğretime açılmasımn sağlandığı görülmüştür. 

11. 1117 sayılı Kanun gereğince ilgili bakanlıklar temsilcileri ile «küçükleri zararlı yayınlardan korumak» için 17 yasaklama kararı alındığı, 
12. Kamuya yararlı dernekler arasına alınmak için müracaat eden 15 derneğin tüzükleri ve durumları incelenerek 10 unun talebi olumlu, 5 tanesi. 

ninki ise oluimsuz karşılandığı görülmüştür. 
13. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kadro verilmesi hakkındaki kanun tasar**, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa ek kanun tasarısı, gece öğ

retimi yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun 
taamı, 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin yürürlük süresinin 20 yıla çıkarılması ve geçidi 4 ncü maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı Ankara Üniversitesi Kuruluş kadrolarına ek kanun tasana ve Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve tıp personeline döner sermayede ödenek ve prim verilmesi hakkmdaki kanun tasarısının 1968 yılı içeri
sinde k a n u n l a r ı n ı n sağlandığı 

14. Millî Eğitim mensuplarının huzura kavuşmalarını sağlamak maksadiyle : 
a) Öğretmenlerin bir üst öğrenim kurumlarında geçirdikleri normal öğrenim süresinin fiilî hizmet yerine sayılması, 
ib> Öğretmenlere eğitim ödeneği verilmesi, 
c) Bayan öğretmenlerin 25 yılda emekli olmalarının sağlanması, 
d)' 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Mzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarıları üzerinde-

M çalışmaların sona erdiği ve kanunlaşmaları için gerekli nüansların yerine getirilmesi üzerinde önemle durulduğu görülmüştür. 
15. Gençlerin iyi yetişmelerini sağlamak ve gençlerin bunalımlarına kfimen olsun çare bulabilmek amaciyle hazırlanan kanun tasarıları ile küçük

leri zararlı eser ve yayınlardan korunmak için hazırlanan kanun tasarısı Millet Meclisine sunulmuştu?. 
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tei Eğitim Akademisi kanun tasarısı bakanlıkların mütalâasına sunulmuştur. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu kanun tasarısı .hazırlıkları ilerle. 
inektedir. 

16. Cxeçen ders yılında tcfcbit edilen aksaklıklar dikkate alınarak Lise ve Ortaokullar İmtihan Yönetmeliğinin yeniden ele alındığı, öğretmen ve öğ
renciler için dana tatmin edici bir hale getirildiği; 

Talim ve Terbiye Dairesine bağlı Araştırma ve Değerlendirme Bürosunda da aşağıdaki araştırmaların ele alındığı ve bir tamının sonuçlandığı gö
rülmüştür. 

a ) Fen Lisesi seçme sınavlarına katılan öğrencilere bu sınavları başaranlar üzerinde bir inceleme yapllcTığı, 
<b> Dışarıdan okul bitirme problemi üzerinde bir araştırmaya devam edildiği, 
c> K1Z Sanat Enstitüm! öğrencilerinin problemleri üzerinde mevzii bir inceleme yapılarak sonuçlandmldığı, 
d ) Genel olarak öğrenci problemleri üzerinde toir araştırma yapıldığı, 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtınca «Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri» konulu 1969 ünite üzerinde yapılan araştırmaya yardımcı olunduğu, 
f) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işletme iktisadı giriş sınavında kullanılan testlerin geçerlilikleri üzerinde yapılan araştırmaya devam 

edildiği anlaşılmaktadır. 
Bu büronun yaptığı yayınlar ve diğer faaliyetler : 
1. 1968 yılı Aralık ayı başına kadar yıl içinde çeşitli imtihanlarda kullanılmak üzere 505 513 testin (basıldığı, 
2. 1968 yılı içinde rehberlik konusunda yapılan çalışmaların yayınlandığı, 
3. Yıl içinde büroya başvuran orta dereceli okullara rehberlik çalışmalarında uzmanlarca bilgi, araç ve gereç yardımında bulunulduğu, 
4. Dıştan gelen yardım isteklerini daha uygun bir şekilde karşılıyabilmek amaciyle bölümde mevcudolan test ve diğer rehberlik araç ve gereçleri 

için bir tanıtma broşürünün hazırlandığı, 
5. llkokullardaki ileri özel sınıfların başarılarının ölçülmesinde kullanılmak üzere iki ayrı başarı teatinin hazırlandığı, 
(6. Genel Kurmay Başkanlığı ile beraber plânlanıp yürütülmekte olan Ordu sınıflandırma testlerinin hazırlanması projesi için bölümden uzman 

yardımı sağlandığı, 
7. Okullarda rehberlik örgütü ve servisleri kurup, geliştirmek istiyenlere yararlı olmak üzere bir kılavuz kitapçık hazırlanma işinin ele alındığı, 
8. Çeşitli kuruluşlar tarafından gelmiş personel seçme isteklerini daha objektif bir şekilde karşılıyabilmek amaeiyle kabiliyet ve genel haşarı test

lerinin hazırlanması işinin planlandığı, memnuniyetle -müşahede edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Bakanlığı : 

Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretimin murakabesi, rehberlik ve tahkik işleri Bakanlık müfettilşeri ile lökğretim müfettişleri tarafından yü
rütülmektedir. 

Bakanlık Teftiş Kurulunca son üç yıl zarfında alman tedbirler neticesinde, 1965 - 1966 ders yılında 403 müessese ve 3 492 öğretmen teftiş edilme
sine mukabil, 1966 - 1967 ders yılında 672 müessese ve 7 371 öğretmen tdftiş edilmiştir. 1967 - 1968 dem yılında ise 541 mü^ssöse, 6 667 öğretmen, 
374 İlköğretim müfettişi teftiş edilmiş, ayrıca bütün öğretim müesseselerinde yapılan imtihan teftişleri neticesinde 2 346 M h a n teftiş raporu dü
zenlenmiştir. Bu teftişler aratanda, tesirlilîğe, rehberliğe ve değerlendirmede dakikliğe, imkânlar nisbetinde önem verildiği anlaşılmıştır. 
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1967 - 1968 de™ vılı içinde, İlköğretim müfettişlerinin de teftiş edilip kendilerine »erekli rehberlikte bulunulması vazifesi Bakanlık Teftiş Kurulu-
n:a verilmiş olup, bu 'saıhada çalışmalara başlanılmışbülunmaktadır.' 

1967 - 1968 ders yılı esnasında, öteden beri diğer resmî okullar gibi üç yılda bir teftin olunan ve gerektiğinde muadelet teftişleri yapılan özel okulla-
rın - 625 sayılı Kanunun sürürlüğe grişinin bir neticesi olarak - açılma ve öğretime 'başlama teftişleri de yapılmış, ayrıca im okulların büyük bir 
•kısmı umumi teftiş ve kontiola tabi tutulmuştur. 

Teftiş hizmetierinin vanı sıra tahkikat isleri do Bakanlık Teftiş Kurulunun çahşmaları arasında yer almaktadır. 1965 - 1966 ders yılında Bakanlık 
müfettiş.eri tarafından Vapılan tahkikat sadisı i 000 iken, 1966 - 1967 ders yılında 687, 1967 - 1968 ders yılında ise 948 dir. Müesses, ve öğretmen 
teftişlerinde husule gelen artışa mukabil, tahkikat işlerinde azalma, Millî Eğitim hkmctlcri -bakımından müspet -mütalâa olunacak bir hususriur. 

Bununla birlikte tahkikat işlerinin, Bakanlık Teftiş Kurulunun esas vazifesi olan murakabe, değerlendirme ve rehberlik hikmetlerine avrıkeak mesa. 
zamanının büyük bir kısmını işgal etmesi bir vakıa olup, Bakanlık Müfettişleri tarafından tahkikine zaruret buluıınııyaıı hadiselerin yetki devri sure
tiyle valiliklere bırakılması çok yerinde olacağından, çalışmalarını sürekli bir programla önceden plânlaştırdığı görülen Bakanlık Teftiş Kumlu Baş
kanlığının hazırladığı «Adlî ve idari tahkikat rehberi» nin bastırılarak Aralık 19(58 ayı içinde valiliklere birer izahname ile gönderildiği ve Bakanlık 
müfettişlerince yapılmasına zaruret duyulmıyacak tahkikatın valiliklerce yaptırılma.si hususunun istenildiği anlaşılmaktadır. Bu cihetin tahakkukla 
yolunda sağlanacak başarı nisbetinde Bakanhk Teftiş Kurulunun esas vazifesi olan teftiş ve rehberlik hizmetlerine daha fazla zaman ayrılması ve da
ha çok verini sağlanması mümkün olabilecektir. 

Plânalama ve AraşUrma Dairesi Başkanlığı : 
Plânlama ve Araştırma. Dairesi, Millî Eğitim •Bakanlığı bünyesindeki üç ayrı müsteşarlıkla ilgili planlama, bütçe ve araştırma konularında-

ki işlerin beraberlik içinde yürütülebilmesi ve Devlet Plânlama Teşkilâtiyle Millî Eğitim Bakanlığı arasında kurulması gereken sıkı işbirli
ğinin sağlanması amaçiyie Bakanlığın bütününe hizmet etmek üzere kurulmuştur. Bu daire, eğitim plânlamasının bir bütün olarak ele alınması, 
uygulamaya konması ve değerlendirilmesi, alman kararlarm araştırmalara, objektif ölçülere ve hesaplara dayanması konusunda karar ver
meye yetkili kurullara ve makama yardımcı olmak üzere önemli sorumluluklar yüklenmiştir. 

Her alanda olduğu gibi, eğitim ve öğretim alanında, da araştırma konusu büyük ölçüde önem kazanmış bulunmaktadır, önce, Bütçe ve-
(Plânlama Dairesi olarak kurulmuş olan, fakat çalışmalarını daha ziyade eğitim araştırmaları alanına yöneltmek zorunda kalan bu daireni, 
adı Plânlama ve Araştırına Dairesi olarak değiştirilmiş bulunmaktadır*. 

1969 yılı Programı, Millî Eğitim Bakanlığında çeşitli organlarca yürütülen eğitim araştırmaları çalışmalarının daha etkin kılınması için bü
tün araştırma fonksiyonlarının tek ve güdü bir ünite'içinde toplanmasını öngörmektedir. 

Araştırma işi geniş ölçüde maddi imkâna, teknik vasıtalara ve bu konuda yetişmiş elemanlara bağlıdır. Bu sebeple Plânlama ve Araştırma 
Dairesinin, kendisinden beklenen görevi yapabilmesi için, 1969 ydı programında da öngörüldüğü üzere, büyük ölçüde teknik vasıta ve ele
manlarla takviye edilmesi zaruri görülmektedir. 

1968 yıh faaliyetleri: 

1. Eğitim yatırımlarını yurt ölçüsünde daha dengeli olarak dağıtmak amaciyle illerin bütün eğitin» kademelerindeki faaliyetlerinin de
ğerlendirildiği, ilgili tedbirlerin bu' değerlendirmelere' dayalı olarak alınmasına çalışıldığı, 

http://yapt�r�lma.si
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2. İlerdeki eğitim faaliyetlerinin daha düzenli yollarla değerlendirilmesi için gerekli kıstas ve standartların geliştirilmesi hususunda ça
lışmalara başlandığı, 

3. Eğitimi daha kaliteli hale getirmek amaciyle alınacak tcdbrilcrin ve ilgili malî ihtiyacın tesbiti hususunda araştırmaların yapıldığı, 
4. Her kademede yeni okul açılmasının hangi esaslara dayalı olarak yapılması gerektiği ötedenberi Millî Eğitim " Bakanlığını meşgul eden 

en önemli problemlerden biri olmuştur. Millî Eğitim Bakaıılığma bağlı kumlşların teklifleri ve bu konuda yapılan araştırmaları sonuçları dik
kate alınarak okul açınımda kullanılacak kıstasların tesıbit edildiği ve bu kıssaların bir yönetmeliğe bağlandığı, 

5. Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri her yıl daha çok artmakta ve günün ihtiyaçlarına göre çeşitlenmektedir. Bu sebeple, Bakanlık 
çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirmek ve yıllık programları bu değerlendirme sonuçlarına göre hazırlamak gerekmektedir. Plânlama 
ve Araştırma Dairesince yıllık programların hazırlanması ve plân uygulamalarının devamlı'' değerlendirilmesi konularında Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile işbirliği yapıldığı, yıllık programların hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanıp değerlendirildiği, 

(i. Bu dairede eğitim plânlaması ve cğnim araştırması konusunda eleman azlığı dikkati çekmektedir. Bu konuda kabiliyetli elemanlar yetiştir
mek, milletlerarası (çalışmaları yakından izlemek ve gelişmelerden yararlananınak için ciddî bir çaba sarf edildiği, 

7. Eğitim faaliyetlerinin daha objektif ve daha süratli sonuçlar vermesi için eğitim istatistiklerinin toplanması konusunda Devlet istatis
tik Enstitüsü ile işbirliği yapıldığı, 

8. Eğitimin kalitesini artırmak için gerekli talebelerin alınmasına ışık tutmak üzere girişilen çalışmalara 1969 yılında da devam edileceği, 
bugünün «artları göz önünde tutularak okallarımızda verimi ve verimin niteliği yükseltici prat ik vollann ortaya çıkarılması ve bu yolların de
nenmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı müşahede edilmiştir. " " 

Eğitim Birimi Müdürlüğü : 
657 sayıh Kanuna göre bakanlık personelinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve .onları daha ileri kadrolara hazırla

mak amaciyle 1960 yılında (Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu) Merkez Eğitim Birimi kurulmuştur. 
1968 yıİmda Eğitim Birimi Müdürlüğünce bakanlığın 2549 personelinin eğitimi için 34 ayrı konuda 88 kurs açılmıştır. 
Karşılaşılan güçlükler ve teklifler : 

1. Personelin hizmetçi eğitimi faaliyetlerinde öğretim üyesi olarak görevlendirilen üniversite ve yüksek okul, profesör ve öğretim üyelerine 43.9 
sayılı Kanun gereğince ders saati başına (20 lira bürüt) ücret ödenmektedir. Bu miktarın çok az olduğu aşikârdır. Hizmetici eğitim faaliyetleri
nin yoğun olduğu Yaz aylarında bahse konu ücretle aranan özellik ve nitelikte öğretim üyesi bulmakta çok güçlük çekildiği anlaşılmaktadır. 

2. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı okulların idarecileri ile l âbora tua r ve benzeri demirbaş eşyalardan sorumlu öğretmen ve perso
nele kurs süresince her hangi bir ücret ödenmediğinden eğitim faaliyetlerinden istenilen sonuçlar alınamadığı ve bazan imkânsız hale geldiği 
görülmüştür. 

3. Her hangi bir eğitim merkezinde açılan kurs ve benzeri eğitim faaliyetlerinin idaresini ve bütün sorumluluğunu üaeme alae kurs müdür 
ve yardımcılarına bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenememekte; ancak öğretim üyesi olarak görevlendirilmeleri gerekmekte; 
bu da 1 nci maddede açıklandığı üzere 20 liraya iki görevi yapmak »zzounluluğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarda açıklaman güçlükleri giderebilmek maksadiyle : 
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Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde frenlendiri lecek eğitim üyelerine ve kaymk kişilere ders saati basma doktora ve üstünde bir kariyere 
sahibolanlara 100, diğer öğretim üyelerine 75 lira ücret verilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü : 
1968 yılında ele alınan işler, sağlanan faydalar aşağıda maddeler halinde tesbit edilmiştir. 
1. ilkokul öğretmenlerinin terfi işlemleri için her yıl 300 000 aded teftiş ve çift hükümlü raporun bakanlığa getirilmesi, incelenmesi ve iadesi 

işlemi kaldırılmıştır. Terfilerin gecikmesi ve dıolayısiyle öğretmenlerin huzursuzluğu öıümmiştir. Zaman, emek, o>osta ve kırtasiye israfı önlen
miştir. Yılda ortalama 200 -000 TL cihranında tasarruf sağlanmıştır. 

2. öğretmenlerin hastalık raporlarına dayalı olarak izinli sayılma işlemi bakanlıkça ypılmakta, süresi 1 ayı aşan raporlar için Sağlık İş
leri Genel Müdürlüğünden mütalâa alınmakta idi. Tavsiyelere uygun olarak bu işlem kaldırılmıştır. Yılda 15 000 aded raporun bakanlığa gönde
rilmesi, bakanlıkta tetkiki, izin mayının alınması, vilâyete gönderilmesi ve arşw işlemleri kaldırılmıştır. Yılda ,6 000 aded rapor için Sağlık .İş
leri Genel Müdürlüğünün mütalâa yazma işlemi kaldırılmıştır. 

Konu, Âmme İdaresi Enstitüsü ile ortak olarak işlenmiş ve araştırma sonucunda bütün (Devlet Teşkilâtına şâmil olmak üzere «Kurumlar-
arası evrak ve dosya sistemleri» hakkında rapor hazırlanmıştır. 

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün hailen yapmakta olduğu görevler tesbit edilmiş ve bu görevlerin her biri ayrı bir araştırma konusu 
olarak ele alınmıştır. Bu cümleden olmak üzere her yıl bütün orta dereceli okul öğretmenleri tarafından doldurulmakta olan (IB) talim sicilleri 
kaldırılmıştır. Bu suretle yılda 30 000 lira tasarruf sağlandığı gibi, büyük bir kırtasiyecilik de önlenmiştir. 

Ortaokul diplomalarının 'Bakanlıkta soğuk damgadan geçirilmesi işlemi kaldırılmıştır. Diplomaların günü «ününe mezun öğrencilere veril
mesi sağlanmış, «Çıkma» verilmesi işlemi kaldırılmıştır. Bu suretle yılda 300 000 TL. üstünde tasarruf sağlanması temin edilmiştir. 

* n - *• « , « • • . . . • , . - • EĞİTİM DAİREDEKİ 
Hkogretım Genel Mudurlugu: 
1968 - 1969 öğretim yılında birinci sınıflara yeniden 900 000 öğrenci alınmış olmasına rağmen halen 7 - 12 yaşlan arasındaki 5 520 000 ço

cuktan 4 750 000 inin okumakta olduğu ve 770 000 inin ise henüz okuldan yoksun olduğu anlaşılmıştır. 
Mahallî idareler ve vatandaşların fetiyerek yaptıkları aynî ve nakdî katkılardan faydalanılarak, okul yapımında emanet usulüne gidilmek su

retiyle maliyet düşürücü tedbirlerle her ne kadar I nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde istenilen sayıda derslik ve okul vapılmış görün
mekte ise de , bu hedefe ulaşırken okulların kalorifer, sıhhi tesisat ve donatım eşyası gibi mübrem ihtiyaçlarından fedakârlık yapıldığı da bir 
gerçektir. Okul yapımı konusunda mahallî idare katkılarının azaldığı hattâ birçok illerin okulların cari giderlerini karsılıyannyacak durumda ol
duğu da görülmektedir. 

Bu durum karşısında Plânm ön'gördüğü ödenekten kesinti yapılmaya devam edildiği takdirde 1973 yılma kadar, 222 sayılı Kanun ve Kal
kınma Plân, hedeflerine varılması için mahallî yardımlar ve ucuzlatma tedbirierinin de kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Her yıl sarf edilen gayrete rağmen, II nei Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili son araştırmalara göre okulsuz köylere yapılacak 5 438 ders
likle birlikte okulları yanan, yıkılan, harap olan .vc geçici binalarda öğretim yapan ve derslik sayısı yetersiz olan köyler de hesaba katılırsa İlk
öğretim yatırımlarının kesilmesi gerekir. 
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Yatılı ve gündüzlü pansiyonlu bölge okulları, sağır ve dilsizler, körler, ortopedik sakat çocuklar için yapılacak ilköğretim kurumları da 
ayn »bir dikkat ve itina ister. 

[Bütün ilköğretim kurumlarının yapım ve donatımları için yılda en az takriben 650 000 000 liralık ödeneğe intiyac olduğu anlaşılmaktadır. 

Yatılı bölge okulları : 

Nüfusu 150 den az olan ve dağınık yerleşme yerlerinde .bulunan okulsuz köy çocuklarını ilköğretimden yararlandırmak ve çevrelerine kültür 
merkezi olmak amacı ile, genellikle Doğu ve Güney - Doğu illerinde halen 42 yatılı bölge okulunun faaliyet halimde olduğu görülmüştür. 

Aynı bölgelerde plân hedeflerine uygun olarak yapımı devam eden 15 okula ilâveten; 1973 yılma kadar 13 yatılı bölge okulunun yapılması 
programlaştırılmıştır. 

Anaokulları : 

Okul öncesi eğitim kurumlan her ne kadar 222 sayılı İlköğretim ve Eğütim Kanunu gereğince mecburi olmayıp isteğe b a ğ ı kurumlar arasında 
olmakla beraber, zamanımızın iş hayatı k a r a m d a okul öncesi kurumlara da yer verilmesi bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Halen özel 
sektöre örnek olmak üzere 5 anaokulu ve 78 ana smıfı açılmış ise de; mevcut ilkokulların belli sınıflarında ana sınıflan açılmak suretiyle ana 
sınıflarının sayılarının artırılması hususunda çalışmalar yapldığı görülmüştür. 
Okur - yazar durumu : 

Okuma-yazma Okuma-yazma 
Yıllar Menler % bilmiyenler % 

1935 >2 476 000 19,2 10 845 000 '80,5 
1945 4 557 000 29,0 11121000 70,8 
1950 5 780 000 33,6 11 335 000 65,9 
1955 7 915 238 40,9 11354 664 '58,6 
1960 8 901006 39,5 •13 625 086 60,4 
1965 13 505 05a 48,7 13 138 955 51,2 

Sayım yıllan itibariyle okur - yazarlık durumunu gösterir çizeTge yufeanya çıkarılmıştır. 
Devlet Kalkınma Plânında öngörüldüğü şekilde her yıl bir milyon vatandaşın okur- yazar hale getirilebilmesi için yıllık programlarla teklif edi

len ödeneğin aynen kabulü uygun görülmüştür. 
1968 yılında bu maksatla ancak 1 200 000 liralık ödenek alınmış ve bununla 5447 kurs açılabilmiştir. 
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1972 yılında ilköğretim % 100 gerçekleştikten sonra genç nesilden okur - yazar a t a y a n gelmiyecek, okur - yazar olmıyan sayısı azalacaktır. 
1963 - 1969 yıllarında ilkokuldaki öğrenci sayıları ile artış yüzdelerini gösterir çizelge aşağıda ıgösterilmiştir. 

Yıllar öğrenci sayısı Artış yüzdesi 

1903 - 1964 
1964 • 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1907 
1967 - 1968 
1968 - 1969 

13 535 '2113 
3 743 475 
4 000 068 
4 260 276 
4 492 232 
4 950 000 

1963 - 1969 yıllarında ilkokullardaki öğretmen sayılariyle artış yüzdeleri : 

Yıllar öğrenci sayısı 

1963 - 1964 
1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 

75 047 
81 306 
84 336 
96 230 
105 211 
1,17 900 

% 6,4 
% 5,7 
% 6,5 
% 6,1 
% 6,2 
% 6,0 

Artış yüzdesi 

'% 4,4 
% 7,7 
% 3,6 
% 12,1 
% 8,5 
% 11,0 

1973 yuma kadar öğretmen ihtiyacının kara lanması için, ilk öğretmen Okullarının öğrenci kapasitesinin artırılması plânlanmış olduğu anla
şılmaktadır. 

1963 - 1969 yılındaki okul ve derslik sayıları ile artış yüzdelerini bildiren çizelge aşağıya çıkarılmıştır. 

Yıllar Okul sayısı Artış yüzdesi 'Derslik sayısı Artış yüzdesi 

1903 - 1904 
1904 - 1905 
1905 - 1900 
1906 . 1907 
1907 - 1908 
1908 - 1909 

27 615 
29 423 
30 302 
32 102 
33 009 
34 951 

'% 4,8 
!% 6,1 
!% 2,9 
'% 5,6 
!% 4,7 
% 3,7 

66 138 
70 217 
74 056 
78 432 
82 660 
86 969 

% 8,0 
% 5,8 
İ% 5,5 
ı% 5,0 
İ% 5,1 
'% 5,0 
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Beslenme Eğitimi : 
Beslenme eğitim programı 25 968 şehir ve köy okulunda uygulanmakta ve 3 567 700 öğrenci programdan faydalanmaktadır. 

Özel Eğitim : 
Özel eğitime muhtaç, çocukların da (körler, sağırlar - dilsizler, üstün zekâlı ve özel yetenekliler, geri zekâlılar, ortopedik sakatlığı olanlar, 

eğitimi güç ve sosyal intibaksızlığı bulunan çocuklar) normaller gibi eğitim ve öğretim nimetlerinden eşit surette faydalanmaları zorunlu görül
mektedir. 

Bu maksatla 5 Sağırlar Okulu ve 2 Körler Okulu halen faaliyettedir. Bu okullarımızda 1 587 çocuk eğitilip yetiştirilmektedir. 
1968 - 1969 yılları programı ile 3 Sağır ve Dilsizler Okulunun daha sapılmasına başlanmıştır. Ayrıca ortopedik arızalı çocuklar için de bir 

müessese yapılmak üzere hazırlıklar tamamlanmış ve 1969 yılı programına aknmıştır. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve özel Sınıflar : 

Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, İzmir olmak üzere 7 rehberlik ve araştırma merkezi vardır. Bu merke-zlerin görevi, 
özel eğitime muhtaç çocukların durumumu incelemek, teşhis etmek, yerleştirilecekleri kurumları kararlaştırmak, gerekli tedavi ve rehberliği 
sağlamak, her basamaktaki okulların rehberlik işlerinde işbirliği yapmak ve bu alanda faydalı yayınlarda bulunmaktır. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bütün öğretim kademelerini ilgilendirdiği için bu kuruluşların daha mütekâmil bir hale getirilmesi için 
çahşmalara devam edilmektedir. 

Yetiştirme yurtları : 
6972 sayılı Kanuna göre 58 ilimizde 83 yetiştirme yurdunun faaliyette bulunduğu, bu müesseselerde halen 11 415 çocuğun bakılıp yetişti

rilmekte ve 11 387 çocuğun da sıra beklemekte olduğu tesirit edilmiştir. 

İlkokul Müfredat programı : 
1962 yılından beri deneme mahiyetinde uygulanmakta olan İlkokul Müfredat Programı öğrencilerin millî fikri, karakter, beden ve ruh güçle

rini geliştirici yönleri bakımından bir kere daha gözden geçirilerek 1968 - 1969 öğretim yılından ifrirbaren uygulamaya konulmuştur. 

Orta öğretim Genel Müdürlüğü : 
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, ortaokulları, liseleri, akşam ortaokul ve liselerini ve yabancı dille öğretim yapan kolejleri yönetmekle görev

lidir. Bu okulların amacı ikinci devre orta öğretim okullarına ve yüksek okullara, üniversitelere öğrenci hazırlamaktır. 
Millî eğitimimizin bu kesiminde talebin gün geçtikçe daha çok arttığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenci kapasitesi

nin plân hedeflerine uygun olarak hattâ istenilen miktardan daha fazla genişletildiği görülmüştür. 
Halen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 1 582 okulda 820 253 öğrenci okumakta ve 19 548 öğretmen hizmet görmektedir. 
1968 - 1969 öğretim yılı başında ortaokullara 230 359; liselere 70 991 yeni öğrenci kaydedilmiştir. 
Geçen yıllarda olduğu gibi, ortaokul birinci sınıfına alman parasız yatılı öğrenci miktarının % 80 inin özellikle köy çocukları arasından se

çildiği görülmüştür. Bununla beraber, 1968 yılında, parasız yatılı öğrenci giderleri olarak ancak geçen yılki kadar bir ödenek ayrıldığı için, 
parasız yatılı öğrenci sayısının artırılamadığı ve bu sayının yine 4 500 olarak kaldığı görülmüş, 1969 yılında bu sayının ise 10 000 e yükseltâle-
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ceğft memnuniyetle karşılanmıştır. 
Yeni öğrenci kayıt artışım karşılamak, eğitim ve öğretim hikmetlerini yurdun çeşitli bölgelerine götürmek için 1968 - 1969 öğretim yılında 

yeniden 175 ortaokul, 2 akşam ortaokulu, 14 şube halimde ortaokul, 70 lise ve 3 akşam Udinin, 2 ortaokul içinde sınıf halinde lisenin açıldığı 
tesbit olunmuştur. 

Ortaöğretimde eğitim ve öğretimin kalitesi bakımından bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek için öğretmensiz veya öğretmeni az olan 
okullara öğretmen tâyin edilmeye çalışıldığı ve 1967 yılında ortaöğretimde 16 202 olan öğretmen sayısının, 1968 yılında 3 346 artışla 19 548 e yük-
seldiği müşahede edilmiştir. 

1968 yılında bilhassa ders ücretleri, büro giderleri ve büyük onarımlar için ayrılan ödeneğin yetişmediği, ikamukştırma ve satmalma bölü
münden ayrılan 6 500 000 liralık ödenekle de ihtiyacın ancak % 30 unun (karşılanabildiği, hattâ bu sebeple 14 projeye basjlanılamadığı anlaşılmış-
tır. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hizmetlerdin son beş yıllık gelişmesini gösteren rakamlar aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

Yıllar 

1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1969 

Ortaokul 

688 
780 

1096 
1258 

Lise 

Okul ve öğretmen sayıları 
Akşam Akşam 
Lisesi Ortadk. Kolej Top. öğret. 

140 
149 
194 
200 
272 

7 
7 
8 
8 
11 

12 
13 
23 
25 

8 
8 
8 

785 
864 

1003 
1335 
1582 

10 206 
11780 
15 439 
16 202 
19 548 

Yıllar 

öğrenei sayıları 
Akşam Akşam 

Ortaokul Lise Lisesi Ortaokulu Kolej Toplam 

1964 - 1965 
1965 - 1966 
1966 - 1967 
1967 - 1968 
1868 - 1969 

354 799 
407 570 
488 536 
560 947 
630 562 

88 258 
98 341 
122 720 
140 124 
171 887 

1581 
1758 
2 068 
2 779 
3 747 

-
2 758 
4 734 
7 204 
9 328 

3 507 
3 563 
3 442 
4 712 
4 729 

448 145 
513 956 
621 500 
715 766 
820 253 
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öğretmen sayılan 
öğretmen 

Yıllar sayısı 

1964 - 1965 10 206 
1965 - 1966 11 780 
1966 - 1967 15 439 
1967 - 1968 16 202 
1968 - 1969 19 548 

Bütçe durumu 
Cari ve 

Yıllar transfer Yatırım Toplam 

~Üm 91 621 100 117 000 000 208 621 000 
1966 94 628 750 124 904 000 219 532 750 
1967 111225 790 152 999 000 264 224 790 
1968 114 609 650 252 991000 367 600 650 
1969 222 442 159 229 500 000 451942 159 

Sonuç : " • ' • ' ' • ' • • m 
Ortaöğretim okullarında ilk müşahede edilen husus süratli bir öğrenci artışıdır. Bunun için bir yandan yeni okullar açılmasına devam edildi

ği, bir yandan da mevcut kapasitenin zorlandığı görülmektedir. 
Bilhassa yeni açılan okullar bina, teçhizat ve ders aracı bakımından takviye edilmeye çalışılmaktadır,. 
öğretmenler tarafından doldurulan «B talim sicilleri »nin kaldırıldığı, ortaokul ve lise binalariyle ilgili yeni ihtiyaç programlarının tesbit 

edildiği ve hazırlanan yeni projelerin 1970 yılından itibaren uygulanacağı, bâzı yönetmelilerin yeniden gözden geçirilmekte olduğu anlaşılmış
tır. 

Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü : 

Dış ülkelerdeki öğrenci ve stajiyerler : 
Bugün kuruluşlarını tamamlamış veya kuruluş halinde bulunan üniversitelerimiz öğretim üyesi temininde büyük zorluklarla karşılaşmakta 

dırlar. Üniversitelerimize öğretim üyesi yetiştirilmesi konusu Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ele alınmış tahsis edilen 3 000 kişilik (kon
tenjandan 673 kişinin öğretim üyesi yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesi temin edilmiştir. Halen üniversitelerin öğretim üyesi ve Ba-
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kanlık ve kurumların teknik eleman ihtiyacını k a n l a m a k üzere yurt dışında ihtisas ve öğrenim yapmakta olan 1396 öğrenci bulunmaktadır. 
İkinci Beş Yılhk Plânda 1968 - 1969 ders yılı dçin yurt dışına gönderilmesi gereken 600 öğrencinin dmtihan ve diğer hamlıklar ı yapılmakta
dır. 

Mevcut ve yeni açılacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek üzere Birinci ve İkinci Bos Yıllık Plânda öngörülen tedbirlere paralel 
olarak halen üniversitelerimizde asistan olanlarla asistanlığa intisabedeceklere 'geniş maddi imkânlar sağlıyan seçim, tâyin ve terbilerinde yeni
likler getiren bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ayrıca dış ülkelere istenilen sayıda öğrenci gönderilmesini büyük ölçüde engelliyen 1416 savdı Kanunun da günün şartlarına uygun olanak 
değiştirilmesi hususunda yeni bir kanım tasarısı hazırlanmış ve ilgili müessese ve Bakanlıkların^ mütalâalarına s u n u l u ş t u r . 

Özel öğrenciler : 

Halen dış ülkelerde öğrenim yapmakta olan dövizli ve dövizsiz özel öğrencilerin sayısı 1 176 dövizdi, 2 789 dövizsiz olmak üzere 3 965 tir. 
Bunlardan 282 dövizli, 569 dövizsiz öğrenci 1968 yılı içinde gönderilmiştir, önümüzdeki yıllarda kendi parası ile öğrenim yapmak üzere dövizli 
veya dövizsiz olarak yurt dışına öğrenci gönderileceği anlaşılmıştır. 

Bilgii, görgü ve ihtisaslarım artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilenler : 
4489 sayılı Kanuna göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere dış memleketlere geçen villanla olduğu gibi bu yıl ela 96 dövizli, 93 dö

vizsiz olmak üzere 186 öğretmen ve memur gönderilmiştir. 1969 yılında da öğretmen ve memurlarımı/m bilgi ve görgülerini artırmak üzere im
kânlar nimetinde yurt dışına gönderilmelerine dcwa.nı olunacağı anlaşılmaktadır. 

Yardımlar : 
1968 bütçe yılı içinde 23 üniversite ve yüksek okul öğlencilerinden muhtaç olanlara, 25 bilim ve meslek -kurumuna bütçe imkânları dâhilinde 

nakdî yaıüımlar yapılmıştır. 1969 yılında da bu yardımlara devam olunacaktır. 

Dış kuruluşlar : 
Dış ülkelerdeki öğrencilerle stajyerlerin çalışmalarını murakabe, öğrenim ve stajları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek üzere Almanya. 

Amerika, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Irak'da altı öğrenci müfettişliği ve kültür ataşeliği mevcuttur. 
Öğrenci müfettişi ve kültür ataşelerinin görevlerini daha iyi şartlar altında yapabilmeleri, ayrıca milletlerarası kültür münasebetlerinin isteni

len şekilde yürütülebilmesini, dolayısiylc yabancı ülkelerdeki öğrenci ve stajyerlerimizin başanları üzerinde de tesirli olabilmelerini temin mak-
sadiyle öğrenci müfettişliği ve kültür ataşelikleri ile ilgili mevzuatın günün icaplarına göre d^iştirilmesi konusunda ..alışmalara girisiMiği görül
müştür. 

Burslar ve krediler: 

Üniversite ve yüksek okullarda öğrenimde bulunan öğrenciler için 320 burs kadrosu mevcuttur. Bu sayı 1969 yılı bütçesinde 500 e çıkarılmış
tır. Burs karşılıkları 1 Kasım 1968 tarihinden itibaren 250 liradan 350 liraya yükseltilmiştir. 

http://dcwa.n�
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Kurula halinde bulunan üniversiteler : 

Atatürk üniversitesi: 

Doğu 'bölgemizin kültürel, sosyal, ekonomik ve sağlık meselelerinde önemli rolü olan bıı üniversitenin modern mânada eğitim ve öğretim yap
ması, noksanlarının tamamlanması konusunda âzami gayret sarf olunmaktadır. Bu<gün 420 öğretim üyesi ve yardımcısı, 2 220 öğrencisi vardır. 
Atatürk Üniversitesinin ku ru l sunun süratle tamamlanması için önümüzdeki yıllarda da çalışmalara devam olunacaktır. Bu cümleden olmak üzere 
1968 - 1969 ders yılı başından itibaren Fen - Edebiyat Fakültesi müstakil Fen ve Edebiyat olmak üzere ayrı iki fakülteye ayrılmış, yine Fen -
Bddbiyat Fakültesi içinde bir bölüm olarak bulunan İktisat ve İşletme Bölümü müstakil bir İşletme Fakültesi haline getirilmiştir. Bu fakül
telerin teşkilâtlanmaları ile ilgili işlemler ilerlemektedir. 

Orta- Doğu Tekmk Üniversitesi: 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 1968 - 1969 ders yılma, yani 1 Ekim 1968 e 5422 öğrenci ile girmiştir. Bn öğrencilerden 3 124 ü mühendis
lik dallarında, 115 i matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerde, 542 si Mimarlık Fakültesinde, 604 ü de idari ilimler fakültesindedir. 

1 Ekim 1968 de üniversitenin eğitici kadrosu 108 i yalbancı olmak ve 104 ü de dış memleketlerde eğitim gören asistanlardan terekkübetmek 
üzere 655 kişidir. 1969 malî yılı bütçesinin uygulama süresinde Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin ortalama öğrenci adedinin altı bini geçe
ceği talhmin edilmektedir. 

1969 malî yılı için Orta - Doğu Teknik Üniversitesine, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinde cari giderleri karşılığında 44 milyon 765 
bin Tl., yatırım giderleri için de 42 milyon 500 bin Tl. ödenek ayrılmıştır. (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalarında öteden beri üni
versiteye her hangi bir ödenek verilmemektedir. 

1963 yılından itibaren Orta - Doğu Teknik Üniversitesine cari giderler için verilen ödeneklerin tdökümi ite bu yıllardaki ortalama öğrenci 
adedi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Malî Verilen cari Ortalama 
yular harcama ödeneği Tl. Öğr. Sa. 

1963 21 307 900 1 600 
1964 22 799 453 2 546 
1965 26 799 453 3 545 
1966 30 000 000 4 322 
1967 33 000 000 4 946 
1968 38 000 000 5 464 
1969 44 765 000 6 200 
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Yukarıdaki tablonun incelenmesinden görüleceği gibi, 1963 malî yılından 1969 malî yılma kadar, Orta - Doğu Teknik üniversitesinin ortala-
ma öğrenci adedi % 380 arttığı halde üniversiteye cari giderleri için genel bütçeden verilen ödenek ancak bir misli yüteeleJbilmistir. 1963 - 1969 
yılları arasında fiyatlarda olan artışlar da göz önüne alınırsa, gerçekte car ibü tçe ödeneklerinin 7 yıllık devrede ancak % 50 - 60 seviyesinde 
yükselebildiği anlaşılacaktır. 

Bu durumun, Orta - Doğu Teknik Ünivcrsinin gelişme hızı ve bundan sonraki gelişme ümitleri üzerinde eok olumsuz bir etki yaptığı tesbit 
edilmiştir. Bütçe ödeneklerindeki darlığı Üniversite ilk yıllarda işleyişini rasyonalize ederek ve dış yardım imkânlarını mümkün olan >en bü
yük ölçüde kullanarak bir 'derece telâfi edebilmisse de, («ellikle son yıllarda cari bütçe darlığı, Üniversitenin gelişme hızmı etkilemiş ve gele
cekteki'gelişme ümitlerine olumsuz etkiler yapar'bir nitelik göstermiştir. 

5 yıllık ayrıntılı ve 10 yıllık perspektif plânlarına göre Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'daki Merkez Kampusunda 1972 yılında 
8 bh/öğrenciye, 1980 yılında da 15 bin öğrenciye çıkacaktır. Üniversitenin öğrenci kütlesinde ilerki yıllarda olacak artışları karşılayabilmek 
için, öğretim üyesi namzetlerini 3 - 4 yıl evvelinden "kanosuna alması gerekmektedir. Bovle bir tutum ise, üniversiteye cari maksatlar için 
genel bütçeden yapılacak yardımların ilerki yılların gelişmesi öngörülerek önceden hızla ve önemli ölçüde artırılmasını icabettirir. Oysa ki, 
yukarda işaret edildiği gibi, geçen yedi yılda üniversite öğrenci .sayım % 380 arttığı halde,cari giderler ancak 2 katı artmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 
Temel Bilimler Fakültesi ve 100 öğrenci ile öğretime başlıyan Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1965 - 1966 öğretim yılında inşaat - Mi

marlık Fakültesi de öğretime başlamıştır. 
Bu üniversitenin kuruluş programına ğörc önümüzdeki yıllarda açılacak fakülteleri şunlardır : 
1. Makina ve Elektrik Fakültesi, 
2. Orman Fakültesi, 

Makina ve Elektrik Fakültesinin açılışı için Ibütiün hazırlıklar tamamlanmakta olup Mart, İ968 de öğretime başlanması İhtimal dâhilinde bu
lunmaktadır. Binasının inşaatına ise önümüzdeki sene başlanacaktır. Orman Fakültesinin hazırlıkların tamamlanamaması sebebiyle ancak 
1969 - 1970 ders yılı başında öğretime başlaması mümkün görülmektedir. Temel Bilimler Fakültesinin bünyesinde halen su enstitüler mevcuttur: 

a) Matematik Enstitüsü 
b) Fizik Enstitüsü 
c) Kimya Enstitüsü 
d) Jeoloji Enstitüsü 
e) Yabancı Diller Okulu 
İnşaat - Mimarlık Fakültesinde bu ders yılında bir Jeoloji Enstitüsü açılmıştır. Bu enstitülerin programları ilerde mühendis olmayıp da 

.matematik - kimya - jeoloji - biyoloji ve iktisat dallarımda doktora ve lirans yapmak istiyenleri yetiştirecek şekilde hazırlanmış ve cihazlandmL-
maya başlanılmıştır. Bu enstitülerde dersler tam okutulmakla beraber Jöolojü Enstitüsünde müstakil olarak lisans yaptırma durumu hâsıl ol
muştur. 

Henüz kuruluş halinde bulunan Karadeni? Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. Yurt içinde, istanbul Teknik üni
yersieesi, yurt dışında da yabancı profesörlerle daimî temas kurmuştur. 
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Yeniden açılacak üniversiteler: 
Memleketin hızla artan ihtiyacı kadısında ve Hükümet programına paralel olarak yemden ünivresite ve yüksek öğretim müesseseleri kurul

ması konusu önemle ıele alınmıştır. 
Şimdiye kadar edinilen tecrübelere istinadcnve bilhassa öğretim üyesi temini bakımından bun işin uzun vadeli bir proje olarak ele alınmam 

gerekmektedir. Bir taraftan bu uzun vadeli hazırlıklara girişirken yan tedbir olarak da mevcut üniversitelerin imkânları nisbetindc kapa
sitelerini artırmak, ayrıca bu üniversitelere bağlı yeni fakülte ve yüksek okullar açmak çareleri de aranmıştır. Bu cümleden olmak üzere, şim
dilik Ankara Üniversitesi Tıp .Fakültesine bağlı olarak Diyarbakır'da yeni bir Tıp Fakültesi açılması, yine Ankara üniversitesine bağlı olmak 
üzere" Adana'da bir Ziraat Fakültesi ile Elâzığ'da bir Veteriner Fakültesinin açııması da kararlaştırılmıştır. Bu fakültelerin de kısa damanda 
mahallerinde öğretime başlamaları için hazırlıkların ilerlemekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Yeni Fakülteler: 
Geçen yıl açılan Fakülte ve yüksek okullara ilâve olarak Ege Üniversitesine bağlı Mühendislik Bilimleri Fakültesinin açılması, Dishokimliği 

Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesi ve Rektörlüğe bağlı bir Yabancı Diller Okulunun kurulmasını öngören kanun tasarılarının, is
tanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin ayrıca İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi kadro kanun tasarısı, Diş Hekimliği Fakültesi Kadro ka
nun tasarısı ve İstanbul Teknik üniversitesinde de Nükleer Enerji Enstitüsü kurulması hakkındaki kanun tasarısmn Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşüldüğü anlaşılmıştır. 

Üniversitelerin bütün fakültelerinde gece öğretimi yapılmasını sağhyan yeni bir kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edildiği; ayrıca Üniversitelerde tam gün çalışacak öğretim üyelerinin, 115 sayılı Kanunla değişik 493G sayılı üniversiteler .Kanununun 32 nci 
ve 38 nci maddeleri ile verilmekte olan, Üniversite tazminatlarının artırılmasını öngören kanun tasarısının mütalâaları alınmak üzere Bakan
lıklar ve Üniversitelere gönderildiği memnunlukla müşahadc edilmiştir. 

Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğe bağlı okullardan, 84 ilköğretmen okulu, 10 Eğitim Enstitüsü ve 3 Yüksek Öğretmen Okulu faaliyet halindedir. 
a) 1968 - 1969 öğretim yılı başında, ort,o:cula dayalı olmak üzere Bingöl'de üç sınıflı Kız, Adıyaman - Besni'de üc sınıflı Erkek ilköğret

men okulları açılmıştır. 
b) İlköğretmen okullarının ikinci devresinde, 1968 - 1969 öğretim yılında plânın öngördüğü 47 900 öğrencilik kapasitesi 47 054 olarak ta

hakkuk ettirilmiştir. 
c) Eğitim Enstitüleri için öngörülen öğrenci sayısı, teklif edilen tesislerin programlara alınmaması, inşası kararlaştıranların ise, bitirile

memesi yüzünden temin edilememiş, ancak ihtiyaç duyulan Resim - İş, Beden Eğitimi, Müzik ve Yabancı Dil branşlarında, geçen yıllara oran
la fazla öğrenci alınması sağlanmıştır. 

1968 yılı içinde; 
Niğde İlk Öğretmen Okulu derslik, yatakhane, toplantı ve spor salonu, 2 daireli lojman inşaatı, 
Ağrı İlk Öğretmen Okulunun yatakhane ve lojman inşaatı, 
Çanakkale - İmroz İlk Öğretmen Okulu fırın inşaatı, 
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Diyarbakr- Eğitim Enstitüsü derslik, yatakhane binası inşaatı, 
Urfa Kız İlk öğretmen Okulunun derslik, yatakhane, lojman, yemekhane, santral binaları inşaatı. 
Nazilli İlk öğretmen Okulu yatakhane binası inşaatı, 
Çorum İlköğrctmen Okulu derslik, yatakhane, spor ve toplantı salonu, lojman inşaatı, 
Sdnop Kız İlk öğretmen Okulu lâboratuvar ve işlik, toplantı ve spor salonu inşaaH, 

bitirilerek hizmete alınmıştır. 
Zonguldak Kız İlk öğretmen Okulu inşaatmm arsa değişimi teklifi yüzünden, 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü inşaatının, proje keşiflerinin hazırlanmama.! yüzünden, 
Ankara Erkek İlk öğretmen Okulu spor ve toplantı salonu inşaatının, imar plânı dolayvsiyle aksadığı tespit edilmiştir. 

1969 yıh Bütçesinde şu hususlar üzerinde donumun faydalı olur kanısındayız : 
1. Öğretmen yetiştiren müesseselerin özelliği göz önümde bulundurularak hizmetin aksamaması bakımından (R) işaretli cetvelde aşağıda 

belirtilen hususlara da yer verilmesi uygun olacaktır. 
a) Köy staj okullarına veya toplu halde yapılacak inceleme gezilerine katılacak öğrenci ve görevlilere, yiyecek bedellerinin (Tabelâ tutar

larının iki katma kadar) nakden verilmesi, 
b) Âni vakalarda kullanılmak üzere 5 000 liraya kadar teçhizat ve onarım masraflarının «Diğer alım ve giderleri, maddesinden karşılan

ması, 
c) Makina teçhizat alım ve giderleri bölüm ve maddesinden «Her dereceli öğretmen okulları dershane, mutfak ve hastane gereçleri, döşe

me, demirbaş, ders aletleri satmalına ve onarma giderleri» ibarelerinin konulması, hizmetin ifası yönünden yararlı olacaktır. 
d) 3704 sayılı Kanunla 21 ilk öğretmen okulunda tarım işletmeciliğime devam eden döner sermayelerin, diğer öğretmen okullarına da teş

mili çok faydalı görülmüştür. 
Dört yıldan beri, yılları bütçesine bu maksatla 1 lira ödenek konulmuş ise de bu ödenek miktarının artırılması mümkün olamamıştır. Kuruluş 

durumu ve arazileri tarıma elverişli 5 okulda daha bu işletmenin faaliyete geçirilebilmesi için ilgili bölüm ve maddeye 199 999 liralık ek bir 
tahsisatın verilmesi veya mevcut öğretmen okullarındaki döner sermayelerin, yıl somu bilanço kârlarından, sermaye nüvesini teşkil edecek mik
tarda ödenek aktarmak suretiyle döner sermaye teşkili zaruri görülmektedir. 

2. Yemi hizmete giren tesislerin yakıt ve aydınlatma masrafları, Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilmiştir. Buna göre, geçmiş yıllardaki 
tecrübelere istinaden yakıt ve aydınlatma masraflarının, Bayındırlık Bakanlığının lüzum gördüğü miktara ulaştırılması, hizmetin normal ola
rak görülmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Din Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, din eğitimi ve öğretimini dinî inançlar, temel prensipler ve kurallar çerçevesinde bilimsel metotlara göre dü

zenlemek, yürütmek ve bu alandaki meslek adamlarını yetiştirmekle görevlidir. Modern hayatın icaplarına uygun, kültür seviyesi yüksek vatan
daş kütlelerini tatmin edecek müspet düşünceli geniş görgü ve bilgi sahibi din adamlarını yetiştiren orta dereceli imam - hatip okulları ile 
imam - hatip okulları meslek dersleri öğretmenlerini, diğer orta dereceli okulların din bilgisi öğretmenlerini ve Diyanet işleri Başkanlığının ihti
yaç gösterdiği personeli yetiştiren yüksek islâm enstitüleri bu genel müdürlüğe bağlıdır. 
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1968 - 1969 öğretim yılında, mevcut 58 imam - hatip okuluna ilâveten, 11 imam - hatip okulu daha öğretime açılmak suretiyle imam - hatip 
okulları sayısı 69 a çıkarılmıştır. 

Mevcut yatılı okllar ile 1969 ve 1970 yıllarında inşaatları tamamlanarak hizmete açılacak olan okulların pansiyonlarında, 1969 - 1970 öğretim 
yılından itibaren 6 000 parasız yatılı öğrencinin barındırılması mümkün olacaktır. Ekserisini fakir köylü çocuklarının teşkil ettiği imam - hatip 
okulları öğrencilerinin, daha kontrollü bir şekilde yetiştirilmeleri için, öğrencilerin devletin himayesine alınmasında zorunluk bulunmaktadır. 

Yüksek islâm enstitüleri ile imam - hatip okulları müfredat programları ve yönetmelikleri üzerindeki ıslahat çalışmalarına devam olun
maktadır. 

Yüksek islâm enstitülerinin öğretmen iht iyaçlarım, bir taraftan, İlahiyat Fakültesi ve yüksek islâm enstitüsü mezunu öğretmenler arasın
dan, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde yapılan seçme imtihanlarımda kazanan asistanlarla diğer taraftan üniversite elemanları ile karşılan
masına çalışıldığı görülmüştür. 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1968 - 1969 öğretim yılında yeniden faaliyete geçen özel okullar : 

Açılan okul sayısı 

Türk Özel Anaokulları 2 
Türk Özel ilkokullar 4 
Türk Özel ortaokullar 2 
Türk Özel liseler 7 
Türk Özel meslek okulları 1 
Türk Özel yüksek okullar 22 
Türk Özel dershaneler 39 
Türk Özel kurslar 8 
Türk Özel Biçki - Dikiş yurtları 21 

1968 yılında ele ıalman .önemli konular ve yapılan çalışmalar : 
Batı Trakya'ya 35 kişilik kontenjanı tamamlamak üzere 6 ilkokul, 1 lise öğretmeninin gönderildiği, 
Kıbrıs Türk okullarında görevlendirmek üzere 4 sanat enstitüsü öğretmeninin seçiminin yapıldığı, 
Özel okullar tüzük taslağının incelenmek üzere Damştaya gönderildiği, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen özel yüksek okulların denetimi ile ilgili «Değerlendirme kurulları» nm teşkil edildiği, 
625 sayılı Kanunda öngörülen yönetmeliklerin hazırlandığı, 
Özel yüksek okulların ders araç ve gereç standartlarının tesbit olunduğu, 
Özel * yüksek okulların yönetmelik, müfredat program]arı ve diplomaya esas olan dersleriyle imtihan şekillerinin tesbit olunduğu, 
Özel yüksek okulların 1968 - 1969 öğretim yılı başında yeniden teftişlerinin yaptırıldığı, 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı - 534 -

'Genel olarak özel okulların teftiş ve murakabesi konusunda Bakanlığın büyük bk titizlik gösterdiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
Beden Eğitimi ve izcilik Müdürlüğü : 
Öğrencilerin ve gençlerin ders dışı beden eğitimi, izcilik ve kampçılık faaliyetleri ve boş zamanlarının değerlendirilmesi ile görevli bulunan daire 

1968 yılı içinde, bütçenin'sağladığı imkânlar dâhilinde aşağıda gösterilen işleri gerçekleştirmiştir. 
1. 1967 - 1968 ders yılı kış aylarında yurdun muhtelif yerlerinde 61 aded izci ve gençlik lideri kursu açılmış, bu kurslardan 1 946 kişi sertifi

ka almıştır. 
2. 1967 - 1968 ders yılında okullarda sınıflararası, il ve ilçelerde okullararası ve 11 ayrı spor branşında okullararası Türkiye birincilik

leri yapılmış, ders dışında yapılan bu boş zamanları değerlendirme faaliyetlerine orta dereceli okullara mensup 600 000 e yakın öğrenci fiilen 
katılmıştır. 

3. Şehir ve kasabalarda yaşıyan gençlerin ve öğrencilerin boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirmek maksadiyle memleketimizde ilk 
defa olarak Çanakkale'de «Gençlik ve Kültür Merkezi» 1968 yaz aylarında hizmete girmiştir. 

4. Boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinde büyük imkânlara sahip izcilik kurulularını yeniden düzenliyen ve daha geniş bir kütleye 
hitabedecek şekilde tedbirleri öngören ve izciliğimizi bayram izciliğinden kurtarıp hakiki istikametine yöneltecek olan «Türkiye izcileri Yönet
meliği» yürürlüğe girmiştir. 

5. 1968 yaz aylarında öğrencilerin boş zamanlarım en iyi bir şekilde değerlendirmek maksadiyle yurdun muhtelif yerlerinde (42 ayrı yerde 
dağ, orman, göl ve deniz kenarlarında) açılan izcilik ve dinlenme kamplarından çok sayıda ilk, orta, lise ve dengi okul öğrencileri istifade et
mişlerdir. 

6. Boş zamanları değerlendirmek maksadiyle kurulacak sabit tesisler için Bursa, Çanakkale, Bolu, İzmir, İsparta, Van ve Hazer gölleri ke
narında araziler kamulaştırılmış olup, 1969 yılında inşaatına başlanacağı tesbit edilmiştir. 
• 7. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde, içinde spor sahaları, yüzme havuzları, konferans salonları, kütüphane ve kafeter
ya bulunan birer «Gençlik ve kültür merkezleri» kurulacağı anlaşılmıştır. 

8. 1968 yaz aylarında memleketimize Belçika ve İngiltere'den çok sayıda izci ve lider gelmiş, gelen gruplar Türk izcileri ile birlikte, dai
renin organze ettiği kamplarda faaliyet göstermişler ve gelen gruplara Türk İzcilerinin rehberliği altında memleketimizin turistik yerleri gez
dirilip tanıtılmıştır. 

9. İngiliz İzcilik Teşkilâtı ile yapılan anlaşma gereğince, memleketimizden de çok sayıda izci ve lider yaz aylarında ingiltere'ye gitmiştir. 
İngiltere'de kendileri için özel surette düzenlenen kurs ve kamplara katıldıkları tesbit edilmiştir. 

10. Kız izcilerinden bir grup İran İzcilik Teşkilâtının davetlisi olarak İran'a gitmiştir. 
11. Gençlik, spor ve izcilik konularında yurt dışında yapılan çeşitli toplantı ve konferanslara bütçe imkânları dâhilinde iştirak edilerek Mil

letlerarası kültür ahş verişinin devam etmesine gayret gösterilmiştir. 
Genel olarak gençlik ve spor sorunları konusunda titiz ve başarın çalışmalar memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Seferberlik ve Askerlik öğretim Müdürlüğü : 
Bakanlığa bağlı resmî ve özel yüksek okullarla orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin, bakanlık teşkilâtında çalışan teknik elemanla

rın askerlik çağına girmiş, orta ve yüksek dereceli okul öğrencilerinin askerlikle ilgili tecil işlerini askerlik çağma girmelerinden yedeğe ayrı
lıncaya kadar askere sevk ve şevkten tehir işlemlerini bu müdürlük yönetmektedir. 
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1968 yılında resmî ve özel lise ve dengi okul öğretmenlerinin askere sevk ve şevkten tehir işlemleri sonuçlandırılmış, 1 185 öğretmenin, müra
caatları işleme konulmuş, bunlardan 1 012 öğretmenin yedek subay okuluna şevkleri yapılmıştır. 

GENEL HİZMETLER 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü : 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görev alan personelin bütün özlük işlerini kanun, tüzük, yönetmelik 
ve emirlere göre yürütmekle görevlidir. 

Kuruluş Kanununun Özlük İşleri Genel Müdürlüğüne yüklediği bu görevin tâyin, nakil, teftiş, tahkik ve değerlendirme kısımları diğer öğ
retim daireleri tarafından yürütülmekte, bu durum bakanlıkta rasyonel çalışmayı önlediği gibi, büyük ölçüde zaman, para ve emek israfına se-
bebolmaktadır. 

Bakanlığın özlük işlerinin yürütülmesinde kanuni bakımdan (olduğu kadar, hizmetlerde kalite ve tasarruf sağlanması yönünden de teşkilât 
ve metotların yeniden düzenlenmsine ihtiyaç vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığında 1968 yılında 189 760 personel, 44 167 idari görev kadrosu vardır. Bu kadroların 171 081 i maaşlı kadrolar, 17 521i 
(D) cetveli (Daimî hizmetliler kadroları), 303 ü (E) cetveli (geçici hizmetliler kadroları) ne dâhil kadrolar olup 255 i de (E) cetvelinden yaban

cı uzman kadrolarıdır. 
171 '681 maaş kadrosunun dağılımı şöyledir : 
a) Orta dereceli okullar öğretmen kadrosu 35 731, 
b) İlkokul öğretmen kodrasu (Ana okulları ve eğitmenler dâhil) 127 567, 
c) Yüksek 'okullar öğretmenleriyle merkez ve taşra teşkilâtı personel kadrosu 8 .383. 
1969 - 1970 ders yılında açılacak yeni okullar sebebiyle; 
a) Orta dereceli okullar için 3 650 öğretmen, 3O0 müdür, 550 müdür yardımcısı, 60 grup öğretmeni ile lâboratuvar şefi, 
b) Yüksek dereceli -okullar için 220 öğretmen, 42 idareci, 
c) İlk ve anaokulları için 13 686 öğretmen. 295 ilköğretim müfettişi, 
d) Teknik »kullarla akademiler için 647 öğretim üyesi, 18 idareci, 
e) Bakanlığa bağlı okul, kurum ve diğer kuruluşlar için de 1 115 kadroya ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 
1968 malî yılı içinde yürürlüğe [giren : 
1046, 1064 sayılı kanunların âmir hükümlerine göre intibakları yapılan öğretmenler için mevcut kadrolar kullanılmış olup, orta dereceli 

okullardaki diğer öğretmenlerin terfihleri yapılamıyacak duruma .gelmiştir. 
1968 bütçesi ile (L) cetvelinde bulunan 291 aded 1 500 liralık, 160 aded 1 250 liralık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, Mes

lekî Teknik öğretim Okulları, gezici köy kursları, ilköğretmen okulları, imam - hatip okulları öğretmen kadroları ile gelişen teknik okulların 
:âcil ihtiyacını karşılamak için yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları öğretmenlerine aitunvan ve dereceleri aşağıda gösterilen (L) cet
velinde bulunan 150 aded kadro ile : 



30 - Millî Eğitim Bakanlığı - 538 — 

D. Memuriyeti 

9 Asistan 
10 Asistan 
4 öğretmen 
5 
6 
7 
8 
5 Muhasip 
S Kitaplık Şefi 
8 Muamelât'Şefi 
9 Kâtip 

10 » 
8 Ambar,Şefi 
8 Ambar Memuru 
9 Laborant 
7 Doktor 
9 Memur (Yatı Yurdu) 

Aded 

19 
14 

8 
15 
20 
20 
14 
1 
1 
1 
4 

17 
8 
1 
6 
1 
1 

9 Kât ip -Hes ipMe. (Yatı Yurdu) 1 
9 Ambar- Depo Me. (Yatı Yurdu) 4 

Toplam 150 

Aylık 

600 
500 

1 250 
1100 

950 
800 
700 

1 100 
7O0 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
,800 
600 
600 
600 

1969 - 1970 yılında açılacak ilkokulların idareci ihtiyacım karşılamak üzere, (L) cetvelinde mahfuz tutulan 1 270 aded 100 liralık, 1 750 
aded 50 liralık ilkokul müdür kadrosunun serbest bırakılması uygun mütalâa edilmiştir. 

1969 malî yılında ilkokul öğretmeni olarak atanacak 14 850 öğretmenin eğitim ödeneğini karşılamak üzere 12. 731 nci maddeye 48 251 800 
liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen, Uzman, Asistan ve 

Kullanıldığı yer 

Eğitim Enstitüleri 
Yüksek Öğretmen Okulları 
Yüksek İslâm Enstitüleri 
Öğrenci Müfettişleri 
Orta Öğ. Ok. Tek. Öğ. Ok. İmam - Hatip 
Ok. ve Gezici Köy kursları 
İlkokul, Anaokulu Öğretmenleri ve Eğitmen 
Millî Eğitim Müdür ve yardımcıları 
İlköğretim Müfettişleri ve Eğ. Uzmanları 
Teknik Okullar 
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 
Devlet Konservatuarlar ı 
Güzel Sanatlar Akademileri 
Yayım Müdürlüğüne bağlı kurumlar 
Prevantoryum - Sanatoryum 
Okul ve Kurum Doktorları 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 
Sağır-Dilsiz ve Körler Müessesesi 
Teknik Okullar Yatılı Yurdu 
M. E. B. Kurumları Memur kadroları 
Kız - Er. Tek. Ticaret Yük. Öğretmen Ok. 
Eski Eserler ve müzeler 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
Rasathane 
Atatürk Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Merkez Teşkilâtı ve Sivil Savunma Uz. 

Memur Fiilî Kadrolarının Dağıtım Tablosu 

Memur 
Öğ. Uz. -AB. 

V. S. 

281 
131 
82 

35 731 
127 567 

137 
821 
420 
320 
124 
137 

29 
167 
120 
15 
— 

334 
218 

722 
287 
615 

Toplam 

94 
24 
12 
9 

— 
— 
— 
85 
73 
— 

—7 

— 
— 
— 
27 
939 
— 
<— 
43 
22 
51 
37 
— 

375 
155 
94 
9 

35 731 
127 567 

137 
821 
505 
393 
124 
137 
7 
29 
167 
120 
15 
27 

2 939 
334 
218 
43 
22 
773 
324 
615 

Toplam 168 258 3 423 171 681 

2 
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Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü: 

iBu genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Validebağ Pretantoryum - Sanatoryum Kurumu, Sanatoryum kısmında 250, Prevantoryum kısmında 
da 400 yatak olmak üzere cem'an 650 yataklı hastane, senode ortalama olarak Prevantoryum kısmına 1 100 - 1 200, Sanatoryum kısmına da 
150-200 hasta kabul etmektedir. 

Yerleşme ve bina durumunda önceki yıllara nazaran ödeneksizlik yüzünden her hangi bir değişiklik yapılamamıştır. Bu müesseenin ih
tiyaçlara uygun olarak geliştirilmesi zaruri görülmektedir. 

Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü : 

Memleketimizle diğer memleketler arasındaki kültür münasebetleri 5 yıllık Plân hedefleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 1968 büt
çe yılında da geliştirilip takviye edilmek suretiyle yürütülmüştür. 

Avrupa Konseyi, NATO, OENTO, UNEıSOO gibi uluslararası ve bölgesel kurumlarla eğitsel ve kültürel ilişkiler olumlu şekilde yürütül
müştür. 

İşbirliğinde bulunulan uluslararası kültür* kurumlarının faaliyetleri yakından izlenmiş ve Türk eğitimini, Türk dil ve kültürünü tanıtan 
çeşitli bilgi, doküman ve kitaplar bu kurumlarla Ibirlikte diğer yabancı müracaat sahiplerine gönderilmiştir. Bu cümleden olmak üzere Belg-
rad, Saraybosna, Pcşaver, Lahor, Dacca Üniversitelerinde Türk dili okutmanları görevlendirilmiştir. 

Kültür Anlaşmaları ve Teknik İşbirliği çerçevesinde 1968 bütçe yılında 335 burs sağlanmış, bunlar Kalkınma Plânında belirtilen insangü-
cü ihtiyaçlarıma dikate alınmak suretiyle dağıtılmıştır. 

Müşterek tarihî bağlarımız olan memleketlerde kültür merkezleri açılması hususundaki çalışmaların ilerlediği müşahade edilmiştir. 

Levazım Müdürlüğü: 

Yeni Bakanlık binasının mefruşatının tamamlandığı görülmüştür. 

Savuma Sekreterliği: 

Savunma Sekreterliği yolu ile yürütülecek kanuni hizmetlerin yapılması için, 1968 yılı sonuna kadar Bakanlık Bütçesine istenilen ödenek 
konulmadığından, geçen yıllarda ödenek ile İlgili çalışmalar yapılamamıştır. 

I I NCİ BÖLÜM 

Meslekî ve Teknik öğretim hizmetleri : 
Meslekî ve Teknik Öğretim hizmetlerini Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı yürütür. Bu Müsteşarlığın görevleri aşağıdaki maddelerde özetle

nebilir : 
a) Her seviyedeki meslekî ve teknik öğretim kurumlarını yönetmek, 
.b) Yeryüzünde teknikte kullanılan malzeme ve metotlarda meydana gelen ilerlemeleri yakından izlemek, bunları bütün meslek mensuplarına du

yurmak ve yurdumnzda uygulanma ve laı llanılmalarını temin etmek, 
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>e) Meslekî ve Teknik Öğretim kurumları mezunları için ihtisas ve tekâmül eğitimi s a l m a k , 
d> Çeşitli sebeplerl'e eğitime devam etmiyenleri bir meslek sahibi yapmak üzere eğitime tabi tutmak, 
e) Çeşitli meslek ve s'anat erbabının meslekî bibilerini geliştirici kurslar afflnak, 
f> Her hangi bir meslek veya iş sahibi otmıyan vatandaşları iş ve meslek iakibi vapmak için kurslar açmak, 
g)' Bu maksatla Sanayi, Çalışma, Ulaştırma, Tarım, Turizm ve Tanıtma bakanliklarivle çeşitli sanayi, meslek ve ticaret çevreleriyle işbirliği ve ko

ordinasyon sağlamaktır. 
Meslekî ve Teknik öğretim okullarına ak müfredat programlarının hazırlanmanda, metotların tesbit ve geliştirilmesinde Meslekî ve Teknik öğretim 

Müsteşarlığının, bu ö^emmlere tabi tutulan k i m l e r i n hizmet görecekleri sanayi, ticaret ve iş çevreleriyle yakından ve aralıksız bir işbirliği ve koordi
nasyon içinde bulunması lüzumludur. Ayrıca teknik öğretim metotları bir özellik taşır; metotların tesbit ve geliştirilmesi ayrı bir gayrete ihtiyaç gös
terir. 

Teknik ve teknolojik eğitimi statik sınırlardan ve geleneksel seyirlerden kurtarmak amaciyle Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığını daha. pro-
düfctif ve rantabl bir hizmete ulaştıracak şekil ve yönde kuruluşlarla geliştirmek gerekli örülmüş ve maskadı sağlamak irin Meslekî ve Teknik öğretim 
Müsteşarlığının merkez örgütü : 

A) Yüksek danışma, etüd ve plânlama hizmetleri, 
B) Eğitim, öğretim ve insangüeü hizmetleri, 
C) İşletme, donatım, yapı ve muamelât hizmetleri, olmak üzere üç anatoölümde teşkilâtıandınlmıştır. 

Â) Yüksek Danışma, Etüd ve Plânlama : 

a) Yüksek Danışma Kurulu: 

Meslekî ve Teknik Öğretim çalışmalarının ihtiyaçlara yer veren bir dinamizme ulaşmasını sağlıvacak bir kuruldur. 
•b> Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığıma faalryet sahasına giren konularda gerekli bilgi Ve verileri toplar, karar vermeye ve plânlamaya esas 

olmak üzere bunları değerlendirir, gerekli plânlamayı "yapar ve yönetimden sorumlu elemanlara intikal ettirir. ' 

1968 yılında yapılan faaliyetler : 

1. Teknisyenler irin hazırlanacak öğretim programına temel teşkil etmek üzere, teknisyenlerde aranan yetenekler ve teknisyenlerin istihdamı konu
sunda bir araştırma 'yapılmıştır. Ayrıca plâstik konusunda öğretime geçebilmek için, -bu konuda bir önaraştırma yapılmış ve alınması gerekli tedbir
ler bir raporda toplanmıştır. * 

2. Analiz tekniğinin meslekî ve teknik öğretim kurumlarına yerleştirilebilmesi için çeşitli öğretim daireleri ile müşterek çalışmalar yapılmıştır. 
3. Meslekî ve Teknik Öğretim kurumlarına ait yıllık istatistikleri toplama ve bunları değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. 
4. Su ürünlerini değerlendirmek amaciyle İstanbul'da kurulacak bir okulun açılması ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. 
5. Yeni konuların Meslekî ve Teknik Öğretim kurumlarında görevli elemanlara tanıtılması amaciyle çeşitli bizmetiçi eğitim ve öğretim seminerleri 

acı'Mnştır. 
' 6. Bu daireye bağlı AVA projesi amaçlarına uygun olarak meslek analizi ve program geliştirme çalışmaları yapılnnştır. 
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B) Eğitim, öğretim ve üısangücü hizmetleri: 

Memleketimizin imsangücü potansiyelini gerekli düzene ulaştırmak, k i r l e n d i r m e k ve memleket ekonomisinde müteşebbis elemanları yetiştirmek 
için Meslekî ve Teknik Öğretim yegâne bir vası,ta olarak görülmektedir. Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı eğitim amalarına ve plân hedefle
rine uygun olarak halen yedi Genel Müdürlük halinde kurulmuştur. 

1. Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü : 

Bu Genel Müdürlük alanmdaki İktisadi ve Ticari İlimler akademileri; Teknik okullar; Kız, Erkek Teknik ve Ticaret Yüksek öğretmen okullar, ile 
Tatbikî Güzel Sanatlar ve Tekniker Yüksek okullarını tanıtıcı ve faaliyetlerini belirtici bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Ülkemizde sanayileşme sahalan dolayısiyle modern işletmecilik bilgilerine sahip, yüksek kaliteli idareci elemanlara bugün, her zamandan dalha faz
la ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye'nin işletme idaresi öğreniminin % 80 ini İktisadi ve Ticari İlimler akademileri üzerine almıştır. 

Adaklemilerin mevcut tesislerini âzami derecede randımanlı kılmak ve dalıa fada öğrenci kaydedebilmek aimaciyle 1967 de çıkarılan 867 sanlı Ka
nunla dört akademide gece öğrenimine de geçilmiştir. 1963 - 1964 öğretim yılma nazaran 1968 - 1969 öğretim yılında kayıtlarda % 51 artış meydana 
gelmiştir. Yüksek Öğretim Kurumlarımızda mevcut öğrenci durumu sağ ıda verilen tabloda gösterilmiştir. 

137 Profesör, 93 Doçent ve 88 Asistanla birlikte akademilerin öğretim üyesi sayısı 318 dir. Öğrenci sayısına nazaran çok aa olan öğretin, üyesi kad
rosunu takviye için özel teknik yardım projelerinden faydalanarak her yıl 25 asistanın dış ülkelerde yetiştirilmesi sağlanmıştır. 

Akademiler temel hedef olarak, işletmeler iein yaratıcı güce sa'hip üstün vasıflı yüksek ve orta basamak yöneticilerini ve yardımcılarını yetiştirmek 
için ders programlarında bugünün dünya ve memleket şartlarım g% önünde tutarak ekonomi, yönetim muhasebesi, pazarlama ve pazar a r t t ı rma lan, 
işletene maliyesi, kantitatif teknikleri konularında, geliştirmeye ve yenilerini ihdas etmeye yöneltildiği, görülmüştür. 

Orta dereceli Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerini yetiştiren Kız ve Erkek Teknik Yüksek Öğretmen okullarının müfredat program
ları ve yönetmeliklerinde 'bu öğretim yılı içinde geniş «apta değişmeler yapılmış, ayrıca kuruluş ve kadro kanun tasarılarının önteırl ıklarınm da ta
mamlandığı anlaşılmıştır. 

1968 malî yılında Cari harcanmalar ile yatırımların sağladığı imkâna paralel olarak Kız ve Erkek Teknik; Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen okul
larında tabloda gösterilen sayıda öğrenci artışı gerçekleştirildiği görülmektedir. 

I I nci Beş Yıllık Plânda mühendis ihtiyacı yönünden yapıian projeksiyonların gerçekleştirilmesi maksadiyle Yüksek Teknik okullarındaki çalışma
lar kemiyet ve keyfiyet bakımından 1968 malî yılında daha da artmış ve bu kurumların müşterek bir yönetmelik ve aynı zamanda akademik statü sağ
lıyım bir kanunla hizmet etmeleri yolunda olumlu çalışmaların devam ettiği müşaJhede edilmiştir. 
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Yemi kayıt 
(1968 - 1969) 

Öğrenci mevcudu 

Okulun adı Gündüz Gece Gündüz Gece Toplam 

1743 

240 

1059 

21 578 
2 192 
2 103 

333 
1 217 

5 000 

954 

10 ' .9 

26 578 
2 192 
3 057 

333 
•25 515 

İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 2 876 
Meslekî ve Teknik. Yüksek öğr. Ok. 633 
Yüksek Teknik ve Tekstil okulları 617 
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 56 
Tekniker Yüksek okulları 1 200 

Bu genel müdürlük ayrıca yabancı memleketlerde mühendis ve mimarlık yaparak yurda dinenlerin ruhsatname almalariyle ilgili iş ve işlem
leri de yürütmektedir. 

Dokuz aylık bir devre içerisinde 63 yüksek mühendis ve mimar ile 47 mühendis ve mimara 110 ruhsatname verildiği, 

Fen ve teknik alanlarda yüksek öğrenim gören öğrencilerin yaz aylarında yapmaları mecburi stajları için istihdam bakanlıklariyle yapılan 
işbirliği sonunda 5 217 öğrenciye staj yapma imkânının sağlandığı anlaşılmıştır. 

Bu genel müdürlüğe 1968 yılında ayrılmış olan 30 500 000 liralık yatırım ödeneği ile, 
1. îzmir ve Eskişehir İktisadi ve Ticari Hinler akademilerinin yeni tesislerinin tamamlanıp öğrenime açıldığı, 

2. İzmir Yüksek Teknik Okulu ve Yüksek Tekstil Okulu yani fizikî tesislerinin inşaatları devam etmekte olduğu ve Ankara Erkek Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulu tevsii ile Kız Teknik Yttksek Öğretmen Okulu ve Ankara Kültür Dinlen, ıe Merkezi yeni inşaatlarının tamamlanmasına 
çalışıldığı, 

3. Zonguldak Yüksek Teknik Okulu yeni inşaatı ile, Elâzığ Yüksek Teknik Okulu ilâve inşaatı projelerinin tamamlanıp ihale hazırlıklarına 
başlandığı terfnt edilmiştir. 

Bu genel müdürlüğün 1968 yılı teçhizat ve bina programı şeması aşağıya çıkarılmıştır 

Projeler 

İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
Yüksek Teknik okulları 
Öğretmen okulları ve Kültür Dinlenme Merkezi 
Büyük Onarım Teçhizat Proje ve Teknik personel giderleri 

Proje 
toplamları 

20 000 000 
66 500 000 
22 500 000 
9 000 000 

1968 yılı 
yatırımları 

4 000 000 
9 500 000 
8 000 000 
9 000 000 

Toplam 118 000 000 30 000 000 
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2. Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü : 

Kalkınma Plânı hedeflerine göre, vasıflı teknik eleman ve özellikle «Teknisyen» seviyesindeki insangücü, örgün eğitim yolu ile bu genel mü, 
dürlüğe bağlı «Orta Dereceli Teknik Öğretim okullarında» yetiştirilmektedir. 

Diğer taraftan, okulların mevcut tesis ve imkânlarından âzami derecede ya ra r i ana rak , gündüz okuma imkânı bulamayan gençlere ve yetiş
kinlere akşam. kursları açmak suretiyle; 

İhtiyaç duydukları alanlarda, teknik bilgi ve beceriler kazanmalarını, 
Kısa yoldan bir meslek sahibi olmalarını ve çakt ıklar ı meslek kollarında daha verimli ve başardı kılınmalarını amaç, güden «Yaygm eğitim» 

çalışmalarının önemli bir kısmı da, yine bu genel müdürlük tarafından realize edilip yürütülmekledir. 
Yılda ortalama (6 700) genç, yetişkin köylü vatandaşa hitabeden, onun yapıcı ve üretici güç ^ g a y r e t l e r i n i destekliyen, sabit ilçe kursları, 

yatılı bölge kursları ve gezici köy kursları faaliyetleri de Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün hizmetleri cümlesindendir. 
II nci Beş Yıllık Plânda, bu genel müdürlüce bağlı 3 yıllık sanat enstitülerinin, teknik alanda ihtiyaç duyulan «Teknisvenleri» yetiştirmek 

üzere, 4 yıllık «Teknisyen okullar» haline getirilmesi öngörülmüştür. 
Plânın bu âmir hükmünü yerine getirmek ve mezunları aynı zamanda yüksek dereceli okullara h a r l a m a k düşüncesiyle, 1968 - 1969 öğretim yılı 

başından itibaren, bütün sanat enstitülerinde «Ek öğretim, programları» uygulanarak, tamamen Teknisyen Okulu olacağı, faaliyet gösterecek ensti
tülerin 2 nci sınıflarına daha başarılı ve kaliteli öğrencilerin seçilip alınmasının sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Daha başlangıçta, Teknisyen okullarını güdü kılmak ve öğrencilerini memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yetiştirmek için mezunlarını 
çalıştırma durumunda olacak, kamu ve özel sektör sanayi temsilcilerinden meydana gelen, eğitim ile sanayi arasındaki ilişkileri ve^bunun devamını 
sağhyan «Danışma Kurulu» nun kurulduğu görülmüştür. 

1968 yılı faaliyetleri : 

1. Çorlu, Ankara Yenimahalle, Batman ve Ereğli «Konya» da yeniden (4) Sanat Enstitüsü açıklığı, 
2. 874 sayılı Kanun hükümlerine göre, gezici köy kursu öğretmenlerine sabit görevler verilmesini hedef alan bir «Erkek Sanat öğretmen Oku

lu» nun (İzmir'de) faaliyete geçirildiği, 
3 Mevcut enstitülerin bir kısmında yeniden toplamı (14) olmak üzere 3 motor, 3 elektrik, 2 elektronik, 3 sıhhi tesisat, 1 kimya, 1 kitapçılık ve 

1 de makina ressamlığı sanat şubelerinin açıldığı, 
4. Öğretim binası, atelye ve diğer müştemilâtı ile yeniden (4) okulun inşası tamamlanarak öğretime açıldığı, 
5. (17) ayrı okulun, gerekli atelye ihtiyacım karşılamak üzere yeniden inşa edilen (1.2) atelvenin hizmete girdiği, 
6 Mevcut okul binası ve atelyelerinin lüzurfu onarımları için 2 734 559 liralık harcama yf'uldığı, 
7. Teknik öğretimin, ihtiyaca dayalı ve sanayi ile devamlı ilişkili olan bir sisteme bağlanması ve daha realist bir eğitim, öğretime yönelmesi 

için programların «Analiz tekniklerine» göre geliştirilmesi çalışmalarına hız ve önem verildiği, 
8. Öğretmenlerin hizmete yakınlıklarını, vermlerini ve meslekî başarılarını artırmak amaciyle, (177) öğretmene, yaz aylarında kurs açıldığı, 
9. Teknisyen Okulu eğitim programlarının ümü üzerindeki çalışmaların devam ettiği tesbit edilmiştir. 
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1969 yılında girişilecek faaliyetler : 

1. Yapımına başlanmış olan binalar zamanında bitirildiği takdirde, Düzce, Karaman, Söke, Salihli, Polatlı ilçelerinde olmak üzere, yeniden (5) 
Sanat Enstitüsü açılması, 

2. Halen faaliyet gösteren Sanat enstitülerinden 13 nde, meveut sanat dallarına ilâveten 6 elektrik, 1 elektronik, 2 yapı, 3 demir, 2 motor, 
2 makina ressamlığı olmak üzere (16) yeni şubenin faaliyete geçirilmesi, 

3. Erzurum, Eskişehir, Edirne,' İzmir, Konya, Samsun illerindeki okulların, beliren yeni ihtiyaçlarım karşılamak ve gelişmelerini sağlamak için, 
toplam! (11) i bulan «Motor, döküm, yapı, elektrik, elektronik, kimya» atelyeleri inşa ettirilmesi, 

4. İleride Pratik sanat okulları haline getirilmesi düşünülen (10) ilce kursu için yeni öğretim binaları yaptırılması, 
5. Adana, Ankara, Batman, Erzincan, Kayseri, Siverek enstitüleri için (6) pansiyon binası yaptırılması, 
6. Adıyaman, Bartın, Erzincan, Mardin ve Siverek'te, enstitü öğretmenlerine (32) aded «Konut» inşa ettirilmesi, 
7. 1968 - 1969 öğretim yılı başında faaliyete geçmek üzere, (3) sabit ilçe kursu ile (1) yatılı bölge sanat kursu açılması, 
8. Develi, İskilip ve Seydişehir'de açılması düşünülen (3) sanat enstitüsü için, okul binası yatırı lması, 
9. Okul binalarının bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak üzere «İki milyon» liralık bir programın gerçekleştirilmesi, 

10. Oezici köy kurslarında çalman öğretmelerle, bu kurslara yeniden atanacak stajiyer öğretmenlerin lizmetiei eğitimleri ve göreve yat-
kmlıkları sağlamak m a k s i y l e '120 kur-, öğretmenine 196;) yaz aylarında meslekî kurs ve seminer açılması, 

11. özellikle Teknisvcn okullarında ça1^an ve görev alacak olan öğretmenlerin «Teknisyen .okulları eğitim programlarına» intibaklarını 
sağlamak amaciyle, 14 çeşitli konuda, bilgi 've beceıd kazandırıcı kurs ve seminerler düzenlenerek, bu kurslara 460 öğretmenin katılması 

12. Teknik öğretimi,memleket gerçeklerine göre, sanayi ile devamlı ilişkili bir sisteme bağlayıp yöneltmek, eğitim ve öğretimi daha bilinçli 
olarak yürütmek, öğretim programlarının geliştirilmesi, bina, arae, gereç, ihtiyaçları ile öğretim sürelerinin ilmî ve objektif ölçülere <*öre tes-
biti için «Meslek Analizi» calışmalraına devam edilmesi, 

Bu konuda, öğretmen ve öğrencilere rehberlik edecek iş, bilgi, ödev ve değerlendirme yapraklariyle, temrin ve iş yapım resimleri hazır
lanması, 

13. 1 700 öğrencilik burs kadrosunun 2 500 e ve 2 871 parasız yatılı öğrenci kadrosunun da 3 371 e çıkarılması, 
14. Orta dereceli Teknik Öğretim okullarının ve öncelikle «Teknisyen okulları» mn eğitim programları üzerindeki çalınmalara devanı edil

mesi memnunlukla müşahade edilmiştir. 
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1966 - 1969 yılları arasındaki «Erkek Teknik öğretim Okullarının» çeşit sayı öğretmen 

1966 - 1967 
çizelgedir. 

1967 - 1968 

öğrenci mevcutları ve yeni öğrenci kayıtlarını gösteren 

1968 - 1969 

Okullar Okul Say. Öğren. S. 
Okul 
Say. 

öğren. 
Say. 

Sanat Em, 
Yapı Sanat Ens. 
Motor Sanat Ens. 
Elek. - Elektro, 8. E. 
Kimya San. Ens. 
Mensucat San. E. 
Matbaa San. Ens. 
Ağaçişlerd S. E. 
Ağaçişleri Ol. Ens. 
Orta Terzilik Ok. 
Terzilik Tekâ. Ens. 
is Okulu 
Er. San. Öğ. Ol.. 

97 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

-

28 799 
3 151 
1332 

193 
330 
246 
121 
123 
75 

138 
41 

882 
-

100 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

-

30 254 
3 104 
1 447 

155 
397 
267 
127 
98 
69 

149 
74 

895 
-

Okul 
Say. 

~~102 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Öğret. 
Say. 

2337 
182 
141 
C) 

17 
18 
20 
18 

( M ) 
16 
4 

43 
6 

121 35 431 124 37 287 127 2 802 

Yeni 
Kayıt 

1 039 
768 
f ) 
127 
144 
55 
11 
55 
64 
62 

323 
87 

16 081" 

Öğrenci 
Say. 

32 243 
2 929 
1 795 

(*) 
376 
307 
147 
57 
84 

128 
62 

848 
84 

39 060 Toplam 

3. Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğü : 

1968 yılında gerçekleştirilen isler : 
1. Kız Teknik Öğretim okulfarmda uygulanan programların geliştirilmesi : 
Kız Teknik Öğretim okullarında uygulanan programların memlektimizdeki plânlı kalkınma esasları uyarınca kadın işgücünü ekonomimize 

etkin kılacak şekilde geliştirilmesine çalışıldığı, 
a) Kız Enstitüsü programları uygulama çalışmalarından alınan sonuçlarla, memleketimizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik inkişafa paralel 

olarak geliştirilmeye çalışılan programların 1968 - 1969 öğretim yılından itibaren uygulanmaya konulduğu görülmüştür. 

b) Akşam Kız Sanat Okulu : Bu kurumlara halen çeşitli yaş ve öğrenim seviyelerinde genç kız ve kadınlar devam etmektedir. 
Yurdumuzda kadınlar arasında okur - yazar oranının çok düşük oluşu ve genç kız ve kadınlarımızın okuma - yazma üe birlikte temel 

eğitime olan ihtiyaçlarının karşılanmam gerektiği bir gerçektir. 
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Türk kadının ev kadınlığı ve annelik görevini gerçeği gibi yapabilmesi için ev ve aile yönetimi bilgileriyle daha iyi teçhiz edilmesi ve fasa 
sürel kurslarla kısa yoldan meslekî eğtim vermek suretiyle kadın işgücünün değerlendirilmesi gereklidir. Bu konuda Aksam Kız Sanat Okulu 
programlarında değişiklikler yapıldığı görülmüştür. 

c) Olgunlaşma Enstitüleri işyerlerinin daha prodüktif bir duruma getirilmeleri maksadiylc programlarda ihityaca göre değişiklik yapıl
masına başlandığı anlaşılmıştır. 

d) Kadın kursları : Memleketimizde kadın eğitiminin gerçekleştirilmesi amaciyle kurslarda uygulanan kadın eğitimi programının süratle 
gelişen büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yayılması için gayret gösterildiği; böylece, köylerden şehirlere inen halkın bulundukları çevreye 
intibaklarının sağlanmaya çalışıldığı, 

Bu programlarda bir yandan kadın ve kızlarımızın temel eğitimine yardımcı olunurken bir yandan da çeşitli ev kadınlığı bilgi ve becerile
riyle takviyelerine imkân sağlanmış, özellikle okuma - yazma komama önem verildiği görülmüştür. 

2. Kız Enstitüsü mezunlarına sağlanan çalışma imkânları : 
a) Kız Enstitüsü ev ekonomisi meslek dalı mezunlarının toplu beslenme yapan kuramlarda görev almalarını temin maksadiyle, beslen

me ve diyet teknisyeni olarak yetiştirilmelerinin özel bir proje içerisinde ele alındığı, bu eğitimi tamamkyanlann 1968 - 1969 öğretim yılında 
yatılı okullarla hastahanelerde görevlendirilmiş oldukları anlaşılmıştır. 

b) Kız Enstitüsü Çocuk Gelişimi Eğitimi meslek dalında yetiştirilmiş olan elemanların kalkınma plânında tesbit edilen esaslar dâhilinde 
öncelik taşıyan illerdeki okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen olarak atandıkları görülmüştür. 

Bu elemanların tâyinleri için gerekli maaş kadroları sağlanmış, böylece Kız Teknik Öğretim okulları bünyesinde Uygulama Anaokulları ile 
ilk öğretimin anaokuları ve anasmıılarmm öğretmen ihtiyacının karşılanmaya çalışılmış olduğu; resmî sektördeki görevlendirmeler dışında, 
mezun elemanlardan özel sektördeki anaokullarmda görev almış bir grubun da bizzat anaokulu açarak çalışmaya başlamış oldukları görülmüş
tür. 

c) Kız Teknik Öğretim Okulu mezunlarının yetişkinleri meslek dallarında derinleşmeleriyle üretici bir duruma gelmelerine imkân sağlamak 
maksadiylc Sipariş ve tekamül atelyelerinin döner sermayeleri artırılmış ve bâzı okullarda yeni atelyelerân faaliyete geçirildiği müşahede edil
miştir. 

*3. Kız Teknik Öğretim okullarının daha cazip hale getirilmeleri için yapılan çalışmalar : 
a) Kız Enstitülerini daha cazip hale getirmek ve eğitimden mahrum vatandaşlara eğitim imkânı hazırlamak maksadiyle mevcutlarına ilâ

veten Tunceli Kız Enstitüsünün yatılı hale getirildiği, diğer okullardaki parasız yatılı öğrenci kadrolarının da artırıldığı, 
b) Okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmek maksadiyle bir grup parasız yatılı öğrenci alındığı, 
c) İmkânları müsait okullarda yeniden pansiyon teşkilâtı kurulduğu, 
d) Hacıbektaş Gezici Kadın Kursu Öğretmeni yetiştirme merkezinden 1967 - 1968 öğretim yılında 350 öğrenci mezun olduğu, 
e) Kız Sanat öğretmen okulundan 1967 - 1968 öğretim yılında 126 öğrenci mezun olduğuve tâyinlerinin yapıldığı anlaşılmıştır. 
4. 1968 yıh yatırım faaliyetleri: 
,a) 1968 - 1969 öğretim yılı başında faaliyete geçmek üzere; 
23 Akşam Kız Sanat Okulu 
10 Kız Sanat Okulu 
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.2 Kız Enstitüsü açılmış ve 
m0 Gezici Kadın Kursu kadrosu sağlanmıştır. 
Kız Enstitüsü ve eğitimi dalma parasız yatılı öğrenci alınmıştır. 
b) 15 Kız Enstitüsünde ve iki akşam faa sanat okulunda oyugulama anaokulu 'faaliyete geçirilerek anaokulu sayısı -62 ye yükseltilmiştir. 
Kız enstitüsü bünyesinde bulunan döner sermaye sayısının artırılmasına önem verilmiş ve 18 okula yeniden döner sermaye verilmek suretiyle 

sipariş atölyelerinin sayısı 74 e yükselmiştir. 
1968 yılı yatırım programı uygulaması olarak : 
a) 6 okulun inşaatının bitirildiği, 
8 okulun inşaatına devam edildiği, 
5 yeni okulun inşaatına başlandığı, 
b) Büyük onarım için ayrılan ödenekle 11 kız sanat orta .okulu ek inşaatı ile 6 (okulun genel onarımı yapıldığı anlaşılmıştır. 

1969 Yılı îcra Plânına göre yapılacak işler : 
Kız teknik öğretim kurumlarının çeşitli kademelerinde uygulanan örgün ve yaygın eğitim programlarının nüfusumuzun yarısını teşkil 

eden kadınlarımızın eğitiminde daha etkili olacak, özellikle kadın iş gücünün ekonomimize büyük ölçüde katkısını sağlıyacak şekilde .geliştir
meye devam edileceği, 

"a) Kız enstitüsü programlarında özellikle meslek dallarında, bölgedeki iş sahalarının istediği nitelikteki elemanları yetiştirmek üzere «e-
rendi gelişmeler sağlanacağı; bunun yanısıra kadınlarımızın «ev kadını ve anne olarak» .üstün değerinin artırılmasının hedef tutulacağı müışahade 
edilmiştir. ' 

b) Ankara ilinde 1968 - 1969 öğretim yılından itibaren 4 okulda denenmekte olan akşam kız sanat .okulu programladım, deneme sonuçları 
da dikkate alınarak geliştireceği ve T969 - 1970 öğretim yılından itibaren Türkiye ölçüsünde uygulamaya konulacağı anlaşılmıştır. 

Bu programların : 
Öğrencilerin Millî Eğitim ilkelerine uygun, .millî, ahlâkî değerlerini geliştireceği ve onların kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna de

ğer veren iyi karakterli ve yararlı birer vatandaş olmalarını sağlıyacağı, 
öğrencilere uygulanan eğitim ve öğretim programlariyla verilmesi hedef tutulan meslekî ve teknolojik bilgi ve maharetleri kazandıracağı, 
öğrencileri ihtisas sahibi oldukları meslek dallarında memleket ekonomisini etkin kılacak güete ve ticari zihniyette yetişmelerine imkân sağlı

yacak nitelikte geliştirileceği anlaşılmıştır. 

2 - Mezunlara iş imkânları sağlanması : 
a) Kız enstitülerinde muhtelif meslek dallarında yetiştirilen öğrencilerin resmî ve özel sektördeki iş yerlerinde başarı sasıyabilecekleri ve 

ilerde açacakları veya ücretle çalışacakları iş yerlerinin idaresi, işveren, müşteri münasebetleri seri imalât, pazarlama, kâr ve zarar gibi ekono
mik hayatın canlı unsurlarını bizzat yaparak öğrenmeleri maksadiyle, okullarda açılmış bulunan döner sermayeli atelyelerin güçlendirilmesi ve 
sayılarının artırılacağı atelye çakmalar ı ile bölgenin turistik el işlerinin geliştirilip değerlendirilmesine imkân sağlanacağı, 

b) Memleketimizde gün geçtikçe daha da önem kazanan (konfeksiyon hazır giyim) konusunu kız teknik öğretim okullarında daha geniş öl
çüde yerleştirmek ve hazır giyim enstitülerine eleman yetiştirmek maksadiyle 1968 - 1969 öğretim yılında bir meslek analizi «alışmasına baş-
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landığı, bu araştırmanın işyerleri ve piyasa ile .okullar arasında irtibat sağlıyaeağı ve araştırma sonuçlarına »öre programlarda gerekli (geliş
melerin yapılacağı, konfeksiyon çalışmalarının inkişafıma imkân hazırlanacağı anlaşılmıştır. * * *" 

c) Memleketimizde beslenme bozuklukları, vmıhş bakım ve birtakım bulaşıcı hastalıklar gibi sebeplerle çok yüksek -olan çocuk ölümlerini 
önlemek için kadınlarımızın eğitilmeleri ve her yıl sayıları artan .alışan annelerin çocuklarımın bakımı önemli sorunlarımızdan b i r in i teşkil et
mektedir. fiu maksatla kız enstitülerinde >oduğu gibi akşam kız sanat okullarında da açılmakta olan uygulama anaokullarının sayısı* süratle 
artırılacaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, kız enstitüsü çocuk gelişimi ve eğitimi meslek dalı mezunlarıyla karşılandığın
dan bu dal mezunlarının bu sahalarda geniş ölçüde görevlendirilmeleri mümkün olacaktır. 

d) 1968 yılında uygulanmasına başlanan «Beslenme ve diyet teknisyenliği» yetiştirimi esiyle ilgili projeye devam edilmiş, 1968 - 1969 öğre
tim yılı için yeniden eleman yetiştirilmesi kararlaştırılıp uygulanmaya geçildiğinden ve memleketimizde beslenme ve diyet teknisyenine duyulan 
ihtiyaç karşısında, bu elemanlarım yetiştirilmesine süratle devam edileceği anlaşılmıştır. 

3 - Kız teknik öğretmen okullarının daha cazip hale getirilmeleri : 
a) Kız enstitülerinin çeşitli meslek dallarında yetiştirilmek üzere, mevcutlara ilâveten 1969 - 1970 öğretim yılında 500 parasız yatılı öğren

ci artışı öngörülmüş, alınacak öğrencilerin ih t iyadan ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. 
b) Binası uygun okullarda özel pansiyon teşkilâtı kurulacak ve mevcutlarla birlikte geliştirilmelerine çalışılacaktır. 
4 - Öğretmenlerin meslekte yetiştirilmeleri : 
1969 yaz aylarında kız teknik öğretim müesseselerinde ıgörcvli öğretmenlerin program yeni araç - gereç, metot ve benzerleri gibi değişikliklere 

intibaklanm sağlamak bilgilerini tazelemek, yeterlilik ve verimliliklerini artırmak amaciyle beş kurs açılarak 300 öğretmenin yetiştirileceği an
la tmış t ı r . 

a) Akşam fez sanat okullarına ve İm seviyedeki eğitim kurumlarına atelye öğretmeni yetiştiren kız sanat öğretmen okuluna ge'zici kadın 
kurslarında en az yedi yıl başarı ile çalışmış öğretmenler imtihanla alınmaktadır, akşam kız sanat okulları sayılarının süratle artırılması sebebiy
le adı geçen okulun 1969 - 1970 yılında kontenjanın ..çoğalacağı anlaşılmıştır. 

1>) Hacıbektaş Gezici Kurs Öğretmeni Yetiştirme Merkezi : 
Yurdumuzun en ücra köşesindeki .genç kız ve kadınlarımıza ev kadınlığı bilgilerinin verilmesi mahallî ürünlerin değerlendirilmesi ve çe

şitli köy serumlarının üzülmesinde rol aynayan igezici kurs öğretmenlerini yetiştirmek üzere, adı gecen merkeze 1969 - 1970 öğretim yılı başında 
öğretmen lola.rak görevlendirilmek üzere 300 öğrenci alınmıştır. Memleketimizin her gün artan ve-gelişen ihtiyacı karşısında Gezici Kadın Kursu 
sayısınm artırılmasının kararlaştırıldığı ve 1969 - öğretim yılı için 1969 yaz aylarında 500 ıgeziei kadın kurs öğretmeni yetiştirilmesi plânlaş-
tırddığı, 

Ayrıca, öğretmen yetiştirmeyi süratlendirmek amaciyle (2) gezici kadm kurs öğretmeni yetiştirme merkezinin açılmasının kararlaştırıldığı an
laşılmıştır. 

5 - 1969 yılı yatırım faaliyetleri : 
a,) 1969 - 1970 öğretim yılı başında faaliyete geçirilmek üzere; 
4 Kız Enstitüsü, 
5 Kız Sanat Ortaokulu, 
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m Afeşam Kız Sanat Okulu, 
500 Gezici Kadın Kursu 
20 Uygulama Anaokulu 
2 yerde (150) öğrencilik yatılı gezici kadın kurs öğretmeni yetiştirme merkezi , 
1)) 1969 yatırım programına göre : 
4 okulun inşaatına yeniden başlanacağı, 
5 -okulun inşaatının biteceği, 
12 'okulun inşaatının devam edeciği, 
Ayrıca büyük onarımdan ayrılacak ödenekle sekfe »kulun ek inşaatının, bir »kulun kalorifer tesisatının, 10 okulun genel onarımının ele alına

cağı memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Kız teknik öğretim okulları Öğrenci sayıları : 

Okul türleri 

Kız Sanat Ortaokulu 
Kız Enstitüsü 
Akşam Kız Sanat Enstitüsü 
olgunlaşma Enstitüsü 
Hacıbektaş Gezici Kurs Öğret. 
Yetiştirme Merkezi 
Kız Sanat Öğ. Okulu 
Gezici Kadın Kurs 

1966 - 1967 
OkulSa. Öğ. Sa. 

129 2 014 
123 9 213 
250 52 907 

5 923 

1 163 
1 100 

262 7 720 

1967 - 1968 
OkulSa. Öğ. Ba. 

143 19 448 
126 9 686 
274 56 086 

5 836 

1 145 
1 126 

817 22 670 

1968 - 1969 
OkulSa. Öğ. Sa. 

153 20 665 
128 9 201 
297 60 286 

5 871 

1 160 
1 51 

1 167 27 675 

4. Ticaret ve Turkm öğretim Genel Müdürlüğü : 

a), 1968 yılında 3 gündüz ve 2 akşam ticaret lisesinin faaliyete geçirildiği, 
b) Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü okullarına bağlı olarak bu yü 27 halk eğitim meslek kursu açıldığı, 14 okulda da kurs açılma 

hazırlıklarına başlandığı, 
Halen öğrenime başlamış olan kurslardan 1 198 vatandaşın faydalandığı, 
c) 1968 - 1969 öğretim yılında ticaret lisesine 7 928 öğrenci kaydı yapıldığı ve bu suretle kalkınma plânında öngörülen öğrenci kayıt artışının 

sağlandığı anlaşılmışür. 
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1969 yılında inşaatı tamamlanacak 6 yeni ticaret lisesi binasının hizmete gireceği, 3 ticaret lisesinin inşaatına başlanacağı ve 1 otelcilik 
o k u t a n da tevsi inşaatının yaptırılacağı, 

1969 yılı içinde ticaret öğretimle ilgili olarak 50 halk eğitimi meslek okulu kursu açılacağı bunlardan 1 750 vatandaşın faydalanmasının sağ
lanacağı müşahede edilmiştir. 

5. imangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü : 

Geçen yıllardaki çalışmalara uyularak 52 seminer yapılmış ve 1 506 monitör yetiştirilmiştir. 
1. Takvnn yılında 9 senlilerde 247 fabrika idarecisi ve 8 semilerde 163 fabrika eğitim sorumlusu yetiştirildiği, 
2. Küçük sanatkâr lara eğitimine Sanayi Bakanlığı, T. Halk Bankası ve T. Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonunun da katılmafciy-

le devam edildiği, sekiz ilde 193 kurs açıldığı ve 4 093 kişi yetiştirildiği, 
3. Hizmet ve turizm personeli için 36 kurs ve seminer açıldığı, 910 kişi yetiştirildiği, 
4. Hızlı şehirleşmenin yarattığı gecekonduda oturan vatandaşları bir meslek sahibi yapmak amaciyle kurslar açıldığı, 1968 yılında kadınla

ra ve erkeklere yapılan kursların toplamının 60 olduğu ve mesleksahibi yapılan vatandaş sayısının 1 157 yi bulduğu, 
5. Okullarda yetişkinler eğitimine daha büyük ölçüde yer vermek amaciyle öğretmenler ve idareciler için yaz aylarında oriyantasyon se

minerleri yapıldığı ve 118 idareci ve öğretmenin bu konuda yetiştirildiği, 
6. Bunlardan başka inşaatlara sürveyanlık, elektrikçilere bobinaj, tesisat ve ehliyet çeşitli sanatkârlara tekâmül kursları açıldığı, 
7. Sanayide uygulanacak işbaşı eğitimini standart hale getirmek üzere, program, not ve kitap hazırlanmasına girişildiği ve 26 kitabın ta

mamlandığı ve 10 aded kitabın da Almanca'dan Türkçe'ye tercüme ettirildiği görülmüştür. 

1969 yılı çalışma plânı : 

Çalışma sahası geçen yıla göre hem büyütülmüş, hem de genişletilmiştir. Yeter ödenek verildiği takdirde aşağıda gösterilen kurslar ve semi
nerler yapılacak ve hizalarında gösterilen elemanlar yetiştirilecektir. Her konu için hangi kuramlarla işbirliği yapılacağı karşılarında göste
rilmiştir. 



30 - Millî Eğitim Bakanlığı 

Sıra 
No. 

~ 

2. 
o z 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

6. 

Kimlere yapılacağı 

Yapılacak 
kurs veya 

seminer 
sayısı 

Fabrika idarecileri 12 

Fabrika .eğitim şefleri 6 
Monitörler 130 
Ustalar - Ustabaşılar 280 
Küçük sanatkârlar 120 

Gecekondu personeli 120 

Meslek okulları idareci ve 

öğretmenimi 28 

Turizm ve hizmet personeli 480 

Turistik hâtıra eşya yapanlar 16 
1152 

Yetiştiri
lecek ele-

300 

150 
3 250 
7 000 
3 000 

3 000 

700 

12 000 

400 

29800 

5 5 0 -

İşbirliği yapılacak kurumlar 

S ^ T ^ C a l ı ş m a M. Prodüktivite - İşveren
ler Konfederasyonu - Odalar Birliği 
Aynı kuruluşlar 
Aynı kuruluşlar 
Aynı kuruluşlar 
Sanayi - T. Halk Bankası, Esnaf Konfede
rasyonu 
Mahalle Kurulları - Muhtarlar, topkım kal
kınması 
Sanayi - T. Halk Bankası - M. Prodüktivite 
Merkezi 

Turizm Bakanlığı - T. İşverenler Sendika
sı - Toleys - Mahallî demek ve teşekküller 
Aynı teşekküller 

Eğitim Araçları ve Teknik işbirliği Genel Müdürlüğü : 
Toplumun bir ferdi olan insanı, yine toplumun istediği nitelikte yetiştirebilmek, süratle gelişen teknolojinin tesbit ettiği doğrultuda eğitebil

mek için yalnız okul ve öğretmenin kifayet etmediği bugün anlaşılmış bir gerçektir. 
Ders aracı, öğretmen ve okul ikilisini üçüncü bir unsur olarak tamamlıyan ve bu ilişkiden ayrılmaz bir parça olarak kendini kabul ettiren bir 

konu haline gelmiştir. 
Bugün uygarlık aleminin belli merhalelerinin çok üstüne çıkabilmiş ülkeler, yıllarca önce öğretmenle öğrenciyi tek başlarına karşıkarşıya bı

rakmayı terk ederek eğitimde büyük başarılar sağlamışlardır. Bu ülkelorin eğitimde izledikleri yeni yolun adına : «Görme ve işitme yolu ile 
eğitim metodu» diyoruz. İşte bu yeni metottur ki, eğitim - öğretimde bir devrim yaratmış, ileri ülkelerin istedikleri seviyedeki vatandaşa da
ha çabuk kavuşmalarını sağlamıştır. 

Sözünü ettiğimiz yeni metodun içine; radyo ve televizyon ile eğitim, film, filmşeridi, diya ders levhaları ayrıca lâboratuvar araçları ile bir
likte her türlü ders araçları ile eğitim girmektedir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi memleketimizde de bu metottan daha fazla yararlanma yo
luna gidilmesi zarureti meydandadır. Ayrıca eğitim araştırmalarının yalnız eğitim değeri değil, aynı zamanda ekonomik değeri de buhüımaktadm 
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İşte bu genel müdürlük, memleket eğitiminde bu alanda mevcut bulunan büyük boşluğu doldurmak, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltip 
maliyeti düşürmek, araç konusunda memleket çapında döviz tasarrufu yapmak, hattâ yeterli kapasiteye ulaştığı takdirde ihracat yapabilecek 
duruma gelmek araç konusunda her türlü yenilik ve değişiklikleri takibederek geliştirmek, incelemek, plânlamak, yaymak ve bu araçlar üze
rinde öğretmenleri yetişthımek gayesiyle kurulmuş bir teşkilâttır. 

1969 yılı cari harcamaları bütçesi 3 553 948 Tl. olarak teklif edilmiştir. 

I - Genel müdürlüğün 1968 yılı faaliyetleri : 

A) Üretim üniteleri ve taşra teşkilâtı : 
1. Ders aletleri yapım ve onarım merkezi faaliyetleri 

Sıra Yapılan ders aracının 
No. 'Cinsi ve miktan 

: 

50 
1900 

100 
100 

1. Anaokulu eğitim aracı 
2. İlkokul Fen ve Tab. Bil. aracı 
3. Ortaokul fizik aracı 
4. Ortaokul kimya aracı 
5. Ortaokul Tab. Bil. aracı 
6. Ortaokul matematik aracı 
7. Lise fizik aracı 
8. Lise kimya aracı 
9. Lise Biyoloji aracı 

10. Lise matematik aracı 
11. Fen bilgisi aracı 
12. Fen bilgisi aracı (Kız Enst.) 
13. Fen bilgisi aracı (Sanat Enst.) 
14. Sosyal bilgiler aracı 
15. Gezici lâboratuvar aracı 

Toplam : 9 762 110 Tl. ödenmiştir. 

Tk. 

50 
40 
40 
50 
45 
25 
25 
14 
14 
95 
5 

II - Filim - Radyo - Televizyon eğitim merkezi faaliyetleri : 

A) Filim şerit, diya ve levha olarak 128 konu işlenmiş, 1 465 292 Tl. ödenmiştir. 
B) Radyo ve televizyon eğitim yayınları, radyo yayını olarak : 
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Adı Adedi 

a) İlkokullar içki yayınlanan programlar 206 
b) Orta dereceli okullar için yayınlanan 359 
c) Yetişkinler için yayHilananlar 107 

Toplam : 672 
Televizyon yayını o l a r ak : 
a) Camlı yayın 19 
b) Filim yayını 30 

Toplam : 49 

III - Taşra teşkilâtı faaliyetleri (il eğitim araçları merkezleri) 

Adı Adedi 

a), 11 eğitim araçları merkez bina inşaatı 6~~ 
b) Taşıt aracı alınması 10 
c) Gezici l âbo ra tua r taşıtları 5 
d) Teçhizat alımı (iller için muhtelif teçhizat) ve bu işler için 3 050 000 TL harcandığı, 
e) Göster* olarak : 37 023 kültürel filim gösterisi yapıldığı ve bu (gösterilerden 5 820 663 öğrenci ve velinin yarar landır ı ldı^ 
f) Bitlis, Van, Siirt, Adıyaman, Muş, Hakkâri il eğitim araçları merkezlerinin yapıldığı anlaşılmıştır. 
1968 yılında ^erçekleştirilemiyen faaliyetler : 
a) 11 eğitim araçları merkezleri için alınması gereken 1 000 000 Tl. değerindeki teçhizatın 678 000 Tl. sı için sipariş verildiği, geri kalanı

nın da iç piyasadan temini yoluna gidileceği, 
b) Filim - Radyo - Televizyonla eğitim merkezinin teçhizatı için 3 207 000 Tl. Hk akreditif açılamadığı için gerekli malzemenin temin edile

mediği, 
c) 11 eğitim araçları merkezleri için alınması lâzımgelen 10 taşıt aracının, gezici lâboratuvarlar için alınması gereken 5 aded lâboratuvar ara

cının temini hususu Mart 1968 tarihinde Devlet Malzeme Ofisine intikal ettirilmiş olduğu halde bugüne kadar temin edilmediği, 
Bunun dışındaki yatırımların hepsinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

II - Bu genel müdürlüğün 1969 yılında yapmayı plânladığı faaliyetler : 
A) Üretim üniteleri ve taşra teşkilâtı 
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1. 
Sıra 
No. 

Ders aletleri yapım ve 
Yapılacak ders aracının 
Cinsi 

onarım merkezi faaliyetleri : 

Miktarı 

1. 'Anaokulu Eğ. aracı 
2. İlkokul, fen ve tab. bil. aracı 
3. Ortaokul fizik aracı 
4. Ortaokul kimya aracı 
5. Ortaokul tabiat bilgisi aracı 
6. Ortaokul matematik aracı 
7. Ortaokul sosyal bilgiler aracı 
8. Lise fkik aracı 
9. Lise kimya aracı 

10. Lise biyoloji aracı 
11. Lise matematik aracı 
12. Lise sosyal bilgiler aracı 
13. Fen bilgileri aracı (Mes. Tek. Öğ. Ok.) 
14. i s - D e r s aracı 

Toplam: 16 405 000 Tl. ödenmiştir. 

100 T3k. 
1800 

100 
100 
50 

100 
100 

50 
50 
50 

100 
114 

60 
500 

Devlet Plânlama Teşkilâtlan öngördüğü gibi, mevcut ve yeni açılacak okullar ihtiyacını da dikkate almak suretiyle ve kalkınma plânına para
lel olarak ders aracı imalâtı yıllık programlara bağlanma bulunmaktadır. Ancak, ders aletleri yapım merkebinin bugünkü sermayesi 607 457 
Tl. dır. Bu sermaye ile 1969 yılında imalâtı programa bağlanmış olan 16 405 000 liralık bir siparişin gerçekleştirilmesine imkân görülmemekte
dir. Şöyle ki, 1962 yılında 318 000 liralık sermaye ile işe başlayıp aynı yıl ancak 221 046 liralık imalât yapan bu merkez, her gecen yıl imalât 
imkânlarını artırarak 1968 yılında 607 457 liralık döner sermaye ile 8 762 000 liralık araç imal etmiştir. Sermayenin cok cüzi artışına mukabil 
merkezin imalât kapasitesi büyük bir hızla yükselmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Bunu 1968 yılı döner sermaye ve imalât miktarları ile 
karşılaştırdığımız zaman durum daha açık olarak görülecektir. 1962 den 1968 e kadar döner sermaye % 94 artış göstermiş iken imalât artı
şı % 3 800 ü bulmuş, 1968 yılında siparişler karşılığında % 10 avans verildiği halde, merkez satmaldığı hammaddenin bedelini ödiyemez ve ay
başlarında işçi ücretlerini karşılıyamaz duruma düşmüştür. 

Bunun yanında, döner sermaye yetersizliğinin, merkezin fonksiyonlarından biri olan hazıra araç yapma ve ihtiyacı olan okullara bedeli 
karşılığında derhal cevap verebilme imkânlarım ortadan kaldırmış olduğu, görülmüştür. 

Bu durumda döner sermayenin bugünkü ihtiyacı karşılıyacak şekilde ve şimdilik asgari 1 500 000 liraya çıkarılması zaruri görülmekte
dir. Aksi halde, 1969 yılı için merkezden beklenen 3 274 takımhk ve 16 405 000 lira tutarındaki çeşitM ders araç/imalâtının yarısını bile gerçek
leştirmenin çok güç olacağı' anlaşılmaktadır. 



30 - Millî Eğitim Bakanlığı - 554 -

2. Filim - Radyo - Televizyon eğitim anerkezi faaliyetleri : 
A) Film, şerit, diya ve levha olarak seçilmiş 125 komi için 3 500 000 Tl. ödeneceği, 
B) Radyo ve televizyonla eğitim yayını olarak 724, 
Televizyon yaymı olarak 34, 
Yayın yapılacağı ve bunun dışında sınıf içi yayınlarına da geçileceği görülmüştür. 
3. Taşra teşkilâtı faaliyetleri (İl eğitim araçları merkezleri) için 8 bina, 10 taşıt aracı, 4 gezici lâboratuar aracı ve diğer teçhizat için 

cem'an 4 020 000 Tl. na ihtiyacolduğu anlaşılmıştır. 

İşletme ve Donatım Genel Müdürlüğü : 
Mevcut ve yeniden açılan her dereceli meslekî ve teknik öğretim okullariyle çeşitli kurslar mn her türlü donatım ve atelye işletilmesi ile il

gili işlerini yürütmek, öğretim araç ve gereçlerini etüdederek resimlerini hazırlamak ve bu resimlere göre teknik öğretim okulları atölyelerin
de imalini programa bağlamak, okulların döner sermaye faaliyetlerini organize etmek, bu okullarda imali şimdilik mümkün olmıyan her türlü 
araç ve gereçleri yurt içinden veya yurt dışından temin etmek, depolamak ve ihtiyacı olan okullara dağıtımını yapmak. 

1968 malî yılı faaliyeti : 

1968 - 1969 öğretim yılında yeniden açılan : 

a) Çeşitli meslek dalları bulunan 4 sanat enstitüsü, 4 motorculuk şubesi, 4 elektrik şubesi, 2 elektronik şubesi, 3 sıhhi tesisat şubesi, 1 ka
lıpçılık şubesi ve 1 kimya şubesi, 

b) 22 akşam kız sanat okulu, 10 kız ortaokulu, 2 kız enstitüsü, 30 anaokulu şubesi ve 350 aded gezici kadın kursu, 
c) 3 ticaret lisesi için lüzumlu idare, dershane, lâboratuvar ve atölyelerinin mobilya, makina, avadanlık ve benzeri her türlü ihtiyacı tesbit 

ve temin edilerek bu kuruluşların normal öğretime başbyabilmelerinin sağlandığı. Ancak, 350 gezici kadın kursu için gerekli ödenek henüz sağ
lanmadığından eşya bedellerinin eşyayı yapan okullara ödenemediği ve tahsis yerlerine tamamen sevk edilemediği, 

d) mevcut okul ve kursların mobilya, makina, araç, ve gereç takviyesi yapıldığı ve öğretimlerinin daha verimli olabilmesi üzerinde durul
duğu görülmüştür. 

e) İthalâtı azaltmak, sanayi kalkınmamıza katkıda bulunmak ve çeşitli operasyonlar üzerinde çalışarak öğrencilerin daha becerili yetişe
bilmeleri için sanat enstitülerinde, bilhassa kendi ihtiyaçları olan bir kısım makina ve cihaz imâl ettirildiği görülmüştür. Bunların bâzıları şun
lardır : 

10 elektrik lâboratuvarı dağıtım tablosu, 20 ağaç baş kesme makinası, 10 plânya bıçağı bilome makinası, 25 nokta kaynak makinası, 25 sü
tünün zımpara taşı tezgâhı, 10 akuple aspiratör tesisatı, 80 demir testere tezgâhı, 20 giyotin saç makinası, 30 demir daire testere makinası, 
20 varyak transformatör - redresör, 20 sürgülü redresör - takım olarak 40 yükleme direnci - üç parçalı, 40 deney transformatörü, 40 akü red. 
resörii 

f) Meslekî ve teknik öğretim okullarımızın yapıcı güçleri ile bir taraftan okullar ihtiyaçlarının karşılanması, diğer taraftan da halktan ge
lecek isteklerin imkân nfebetmde yerine getirilmesi maksadiyle bu okulların döner sermaye faaliyetlerinin genişletilmesi üzerinde önemle du
rulduğu görülmüştür. 
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Döner sermaye faaliyetlerinin 
ierilmiştk. 

a) 1963 malî yılında 
b) 1964 malı yılında 
c) 1965 malî yılında 
d) 1966 malî ydında 
e) 1967 malî yılında 
f) 1968 malî yılında 

gelişimi hakkında bir fikir • 

Lira 

19 417 388 
32 104 219 
35 647 278 
33 215 857 
41 549 034 

(yıl sonu belli olacaktır.) 

- 5 5 5 -

edinilmek üzere, son beş yılda okullarda yapılan mamuller tutarı aşağıda gös-

1969 malî yılmda : 

tadan evvelki yıllarda olduğu gibi, 1969 malî yılında ayrılacak ödenekle de, açılmasına karar verilecek olan okul, şube ve kursların öğretime başlı-
yabilmesi için gerekli mobilya, makina ve teçhizatın tesbit ve sağlanmasına, mevcut okul, şube ve kursların takviye edilerek öğretimlerinin 
daha iyi bir şekilde devamının teminine çalışılacağı ve döner sermaye sipariş atelyelerinin daha yapıcı olabilmeleri üzerinde gayretler sarf edil
diği müşahede edilmiştir. 

Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar Genel müdürlüğü : 
Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü, bilhassa meslekî ve teknik öğretimle ilgili alanlarda Mektupla öğretim siste

miyle kurslar düzenliverek gerek örgün gerekse yaygın eğitime yardımcı olmak; diğer taraftan orta dereceli meslekî ve teknik öğretin! 
okullarının ders, yardımcı ders ve müracaat kitaplarım hazırlatıp * bastırmak, Meslekî ve teknik öğretim okullarının çalışmalarını tanıtıcı ya
yınlar yapmak, yabancı dillerde yayınlanmış eserlerlerden faydalı görülenleri dilimize çevirip basılmasını sağlamak amacivle kurulmuş bulunmak
tadır. 

1968 yılındaki önemli faaliyetleri : 

1. Mektupla öğretim çalışmaları : 
Gerek okul çağındaki gerekse yetişkin vatandaşları, kalkınma plânında tesbit edilen eğitini ilkelerine göre yetiştirirken faydalanılan öğ

retim şekillerinden biri de mektupla öğretim metodudur. 
Bu sistem özellikle sanayide vefimi artırmak üzere girişilen yaygm eğitim çalışmalarını ve yetiştirme programlarım uygulamada, daha 

üst okullara devam edemiyenleri yetiştirmede, öğrencileri üniversite ve yüksek okulların giriş sınavlarına hazırlamada, vatandaşların mes
lek edinmelerinde ve mesleklerinde ilerleme sağlamalarında pratik ve o ni'sbtte de ucuz bir öğretim şekli olarak da önem taşımaktadır 

a) Mektupla Öğretim konusunda, 1968 yılında 9 tip kurs açılnnş ve bu kusrlara toplam olarak 2 586 öğrenci devam etmiştir. 
b) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile müşterek yapılan anlaşmaya uygun olarak yeniden hazırlanan yetkili elektrikçiler hakkm-

daki yönetmelik hükümlerine göre Yetki Belgesi 'alacak* bütün elektrikçiler^ 1968 yılından itibaren imtihan edilerek basarı burumlarının 
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tesbit edilmesi; mektupla öğretim metoduna göre yetiştirilmeleri işi, Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü uhdesine ve
rilmiş bulunmaktadır. 

1968 yılında birinci sınıf yetkili elektrikçi belgesi almak üzere 3 öğrencinin, ikinci sınıf yetkili elektrikçi belgesi almak üzere 455 
öğrencinin, üçüncü sınıf yetkili elektrikçi 'belgesi almak üzere 1 512 öğrencinin kurslara katıldığı, 

c) II. nci ve III. ncü sınıf yetkili elektrikçi adaylarını, 1969 yılında yapılacak imtihanlara yetiştirmek amaciylc plânlanan ve bütün ha
zırlıkları bitmiş olan kurslar için daha şimdiden 1 500 vatandaşın müracaat etmiş olduğu görülmüştür. 

2. Teknik Yayınlar : 
Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okulları için lüzumlu ders kitaplarının yazdırılarak bastırılması işine sürekli olarak devam 

edildiği, bu cümleden olarak 3 aded ders kitabı yazdırılarak basımı sağlandığı, okul kitaplıkları için 45 cesit kitaptan 3 898 aded satm-
almarak okullara dağıtıldığı, 19 çeşit 5 504 dergiye abone olunarak okullara dağıtımının yapıldığı , ayrıca meslekî ve teknik öğretim daire
lerinin ihtiyacı olan 26 çeşit 62*277 aded matbuanın basımı sağlandığı anlaşılmıştır. 

3. Tercüme ve Genel Yayınlar : 

AİDE Misyonu ile yapılan anlaşmaya dayalı A. V. A. projesiyle Türkçemize kazandırılacak teknik kitapların tercüme ettirilmesi işhıe 
devam edildiği, bu maksatla 10 çeşit eserin tercüme ettirilerek 50 000 aded bastırıldığı ve ilgililerin ifadesine sunulduğu, 14 cesit eserin de 
tercüme ve redaksiyonu tamamlandığı, bunun dışında OEOD Teşkilâtı üye ülkelerinde endüstri alanında teknisyenlerin yetiştirilmesi ile ilgili 
olarak 6 çeşit eser tercüme edilerek 12 000 aded olmak üzere bastırıldığı ve dağıtımının yapıldığı, anlaşılmıştır. 

Türkiye'de teknik eserlerin dilimize çevrilmesinde birlik sağlanması konusunda hazırlanan teknik eserleri çeviri projesine göre koordi
nasyon ve uygulama çalışmalarının devam ettiği görülmüştür. 

4. Tanıtma : 
Meslekî ve teknik öğretimi çeşitli yönleriyle yurt içinde ve dışında tanıtmak amaciyle çalışmalar yapılmıştır. 
a) 1968 yılında 21 çeşit 22 150*aded broşürün bastırılıp dağıtımının yapıldığı, 
b) Ayda bir yayınlanmakta olan «Meslekî ve Teknik Öğretim Dergisi» nin baskı adedinin 1968 yılında 2 500 e çıkarılarak ilgili kurum ve 

abonelere dağıtıldığı, 
c) Her onbeş gündebir 1 086 aded üzerinden basılmakta olan Meslekî ve Teknik öğretim «Haber Bülteni» nm baskı işinin muntazaman yürütü

lerek ilgili okul, kurum ve şahıslara gönderildiği, 
d) Her yıl öğretim progmlanna uyugn olarak tertiplenen resim sergilerinin 1968 yılında Kastamonu, Çankırı. Corum, Yozgat, Tunceli, 

Bingöl, Muş ve Bitlis illerinde açıldığı, anlaşılmıştır. 
e) 1969 malî yılında da, bir önceki yıl çalışmaları çerçevesinde, faaliyetlere devam edileceği müşahede edilmiştir. 

MsleM ve Teknik öğretim Yapı isleri Dairesi Başkanlığı : 
Kuruluş kanununa göre her derecedeki" Meslekî ve Teknik Öğretim okul ve müesseselerinden, gerek yeni açılacak olanların, gerekse mev

cutların tevzi ile ilgili dairelerince verilen ihtiyaç programlarına göre, mimari ve tatbikat projeleri, tafsilât resimleri ile tesisat, muka
vemet hesap ve projeleri, hususi şartname ve keşifleri, ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleleri mütaakıp bunların proje, detay ve şartna
melerine göre yapılıp yapılmadığının kontrolü, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması işleri bu diarece yapılmaktadır. Kurulduğu 
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1941 yılından bu yana Meslekî ve Teknik Öğretimin gelişmesinde önemli hizmetleri bulunan Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının mevcut 
imkânlara göre ve plân hedeflerine uygun olarak başarılı çalışmalarına- devam ettiği müşahede edilmiştir. 

Meslekî ve Teknik Öğretim için muhtelif yıllarda ayrılan bina yatırım ödeneklerinin senelere göre sırası ile 1963 te % 81,3, 1964 te 
% 87,5; 1965 te % 100; 1966 da % 89; 1967 de ise % 98,5 u harcanmak' suretiyle plâna alman binaların hemen hemen hepsinin yapımı gerçek
leşmiştir. Diğer senelere nazaran en fazla ihale yapılmış olan 19G7 yılından 1968 yılma intikal eden işlerle 1968 programda olup da ihale 
edilen işlere, yapılan ödemelerin şimdiden % 100 ünü bulmuş olduğu'ifade edilmiştir. 

Muamelât Müdürlüğü : 

Görevleri : 

Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığının bütçe - hesap, 3423 sayılı Kanunla idare edilen döner sermaye hesap ve muamelâtı, Teknik öğ
retim okullarımda Devlet hesafana öğrenim yapan öğrencilerden taahhütlerini ihlâl edenlerle ilgili takibat, evrak - dosya ve her türlü malî 
işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 

III - BÖLÜM 

KÜLTÜR HİZMETLERİ 
I - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü : 

Birer kültür merkezi olan müzelerin kültür hayatımızdaki ehemmiyeti her geçen gün biraz daha artmaktadır. Türk tarihinin azameti
nin ve bu topraklar üzerinde yaşamış kültürlerin ehemmiyetinin genç nesillerce anlaşılmasında ve onlarda, tarih ve kültür şuurunun 
uyandırmasında ve bilhassa gençliğin Türk Kültürüne bağlılığının artmasında müzelerin rolü pek büyük olmaktadır. Birer kültür müessesi 
olarak kurulan ve genişletilen müzeler vatan sathına yayılarak İm yolda kendisine düşen mühim hizmeti görmektedir. Halen ziyarete 
açık 79 müze mevcudolup, bunlardan 41 i müze müdürlüğü, 38 i müze" memurluğu halinde idare edilmekte ve ayrıca 9 aded de müze deposu 
bulunmaktadır. Bir bölgedeki müzelerin tarih, arkeoloji ve sanat tarihi bakımından benzerlikleri göz önünde tutularak bölge müzeleri anla
yışı içinde faaliyet gösterildiği ve Şûra kararlarına da uyularak müze inşaatının bir plân dâhilinde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

1968 yılı faaliyetleri: 

1968 yılı içinde Çorum İl Merkezi ile Konya Ercğlisindeki müze inşaatı ikmal edilerek ziyarete açılmış; ayrıca Burdur, Tire, Nevşehir 
müzelerinin faaliyeti sağlanmıştır. Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Alagöz köyünde Sakarya savaşlarında Başkomutanlık Cephe Karargâhı ola
rak kullanılan bina Millî Eğitim Bakanlığınca restore edilmiş ve bir müze olarak tanzim edilerek hizmete açılmıştır. Bunlardan başka 
•Gaziantep, Kayseri ve Kayseri'nin 20 Km. Doğusundaki bir Hitit merkezi olan Kültepe Müzesi i l e . Urfa, Burdur, Erzurum müzelerinin 
inşaatı tamamlanmış ve tanzim işleri ele alınmıştır. Bu müzelerden tanzim işi ikmal edilenler bir program dâhilinde ziyarete açılacaktır. 
Diğer taraftan Afyon, Sinop, Bursa, Edirne, Nevşehir, Ürgüp, izmir - Tire, Bitlis - Ahlat'da müze inşaatı ile Manisa müzesinin restorasyonu
nun 1969 yılında tamamlanacağı ve tanzimi ele alınmış olan Antalya - Karain Müzesi ile birlikte 1969 yılında ziyarete açılacağı anlaşılmak-
dır. 
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Karşılıklı kültürel anlaşmalar çerçevesi dâhilinde bu sene Irak ve Afganistan'da Türk kültür ve sanatını tanıtmak amaciyle Türk yazı 
ve minyatürlerinden müteşekkil bir sergi tertiplenmektedir. 

Ayrıca memleketimizin yeraltı servetlerinin, çıkarılıp değerlendirilmesini sağlıyan arkeolojik kazı faaliyetlerine devam edilmiş, 1968 yılı 
içinde 25 yerli ve 27 yabancı ilim heyeti tarafından yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler müzelere intikal ettirilmiştir. Keban 
Barajı inşaatı sebebiyle Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin açtığı kampanya dâhilinde baraj gölü sahasında bu sene çalışmalara başlanmış 
ve bellibaşh dokuz yerde arkeolojik kazı yapılmıştır. 

Eski eser kaçakçılığının önlenmesi bakımından gayret sarfedildiği ve bakanlıklararası toplantıda alınan kararlar uygulanarak pek cok 
eserin müzelere intikalinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Hazırlanıp Meclise intikal ettirilen «Eski eserler kanun tasarısı» ile'«Müzeler döner ser
mayesi kanun tasarısı» nın kanunlaşması halinde çalışmalar daha etkili ve verimli olacaktır. 

1968 yılı Bütçesi ile alman 10 000 000 liralık * ödenekten 950 000 lirası ile kale onarımları, 700 000 lirası ile ören yerlerinin düzenlen
mesi ve restorasyonu yaapıimakta, 4 100 000 lirası ile yeni müzeler inşa edilmekte, 1 050 000 lirası ile müzelerin ilâve inşaatları ve ona
rımları yapılmakta, 2 400 000 lirası ile âbidelerin onarım ve restorasyonları ele alınmaktadır. Transfer harcamalarından ayrılan 1 400 000 
lira tamemen yerlerine sarfedilmiş ve bu arada yeni inşa edielcek müze arsaları kamulaştırılmıştır. Side restorasyonunun UNESCO ile 
işbirliği halinde yürütüleceği anlaşılmaktadır. 

1967 yılı içinde müzeleri 3 111 505 kişi ziyaret etmiş ve bunlardan 4 538 224 lira hasılat elde edilmiştir. 

II - Kütüphaneler Genel Müdürlüğü : 
Memleketimizin .katkınabilmesi ve Batı medeniyetindeki yerimizi alabilmemiz ancak kültürü, sağlam karakterli ve müspet düşünce tarzına alısm.ş 

çalışkan insanlar yetiştimıekle mümkün görülmektedir. Bunu sağlrvalbilmek için örgün eğitimin dışında, çocuklarımızın ve vetiskinlcrinVizin bilmedik
lerini öğrenmelerine ve bibilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eserleri ihtiva, eden kütüphaneler' açılmasına zaruret vardık * 

Bu dunuiın. ve halkımızın kütüphanelere karşı her gün biraz daiha autan ilgisi -kamısında kütüphane hizmetleri Mm geçtikçe önem kakımakta ve 
ihtiyaçlar o nisbetıte artmaktadır. Yurdmnuzda kütüphane sayısının artırılması, personel yetistirilmedi, mevcut kütüphanelere malzeme temin edilmesi 
ve buçalamaların halkın ihtivacma cevap verecek bir seviyede yürütülmesi zarureti vardır. ' 

1967 yılında 219 olan halk'kütüphanesi savrsı, 1968 yılmda 241 e; 198 olan çocuk kütüphanesi savısı 219 a yükselmiştir. Bugün halk kütüphanele
ri 221 iare ve 45 gezici kitaplık servisi ile 2()'cilt atelvesine sahiptir. Kütüphanderdeki kitap savıs/ 2 650 331 cilt ve" kütüphanelerden favdalanan 
okuyucu sayısı ise, yılda 5 000 000 civar nidadır. ' ' ' 

(löçen yıllarda, Doğu illerimizden başlanarak inhalarına girişilmiş olan kütüphane yapım hizmetleri gelişmektedir. 1968 proeramma alınmış bulu
nan Adana, Kırsokir, Uaziantep, Kon™/Ankara - Yenimahalle,izmir vo Samsun halk kütüphaneleri hinalarnıın insalanua, devam edilmektedir' 1969 
yılmda inşaatına ballanaeak olan Bulu Kültür Sitesi ile Mardin ve AtVon ili halk kütüphaneleri için gezici kitaplık otobüsü tahsisi ve diğer ih
tiyaçlar 1969 bütçesinin kabulünden sonra, ele alınacaktır. 

' Halen yurdumuzda 167 Kütüphane Yaptırma, ve yaşatma Derneği meveudolup, İm demekler mariietivle birçok kütüphanenin vapımı isi ele alın
mış bulunmaktadır. 1968 yılı içinde Millî liğitim Bakanlığı ile derneklerin işbirliği sonucunda 17 kütüphanenin'insaafı tamamlanarak hizmete a-.Jm.s-
tır. 1968 'bütçesinden Kütüphaneler Oenel Müdü.üiğü imn tefrik edikm 350 000 liranın 52 derneğe,inşaat durumlar, dikkate alınmak suretivle 5 - 10 
bin lira arasında tevzi edildiği görülmüştür. 
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III - Millî Kütüphane Genel Müdürlüp : 

Millî Kültür araştırmaları içiıı gerekli materyali .toplamak ve büvük -bir müracaat merkezi meydana getirmek amacivle kurulan Millî Kütüphanede 
son yıllarda koleksiyon, okuvucu ve okunan eser sayısı, yurt iH ve yurt clışı yazıh müracaat sorulanın cevaplandırma, İ)î!bl™mrfik vavmlan süratlen
dirme bakımından önemli bir gelişme katledilmişt!r Ankara'da, düzenlenen kültür faaliyetleri resim, kitap secileri halinde Canlan' Nmdo Adana. 
Bolu Küia.hva ve Eskişehir illerine de götürülmüştür. Kupürlerin dokumantasvonu ile İmlk kütüphaneleri için merkezî ve matbu fİs' teksiri'cahsma' 
larına başlanmıştır * ' " ' ^ . . . 

inşa,/ İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımı alman Millî Kütüphane esas binası için 3b dönümlük bir arsa teabit edilerek, bunun bir kısmı Hazine
men temin edilmiş, kalanının kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Yeni bina. için detaylı bir provan, hazmanmı,, Bavındırlık Bakanlmmea 15 0-
cak 1061) tarihinde sona erecek bir proje yansması açılmıştır. 

Millî Kütüphane koleksiyonlarma 196S yılmda î) \M küap, 117 atla, ve harita, i>9!) afiş, 47 nota, 13 tablo, 139 912 «üre!i vavm girmiş; 28 24Ö ku-
pür, 11 077 kitap suufkmdınlmış, 13 G7S materyal katal^lanmıstır. Millî Kütüphaneden 1968 yılının 11 ayı içinde 68 549 "okuvucu faydalanmış 
84 208 cilt kitap ve periyodik, 627 mikrofilm okunmuştur.' Yurtdışından gelen 453 vazıh ilmî müracaat cevaplandırılmış, bu arada * 51 b^voo-.alVa 
ha:zırlanmıstır Millî biblİYograi^alarnnmlan 13 b ü k ü l ü n basıldığa, 5 fasikü'ün de'hazırlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. MİHÎ Kütüphane^ mevc'ut 
Arap harfli Türkçe eserler katalogunun balkısı tamamlanmış «Harita ve atlasların tasnif ve kataloglama kaideleri, adlı bir kdaokı ,Türk C* Sanah» 
adlı bir broşür ya.vimlanmıştır ' Ankara'da 3 kıtap 2 fotoğraf- çeşitli illerde 2 kitap 3 resm, 3 röprodüksiyon se-dsi düzenüum- ^ dışı, , : , 4 -
b4lerarası iki kitap' ser-isino ka*ılmmı.tir M i^hlı plâk korneri 7 oda müz^l kam-ü biri nuuikli İl konferans 14 dokûmanter , C n , ' ' , ^ Z Jer-
tibeddmişti/ '* *' , " , " " " 

Okutma ve kültür faaliyetlerinin artırılması ve yayılması ile bibliyografya ve katalog neşrinin süratlendiril n esi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

IV - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü : 
Tordum kalkınmamızda, kültürel küşmemizde ve halkımızın yetiştirilmesinde Güzel Sanatlar (hmel Müdürlüğüne önemli görevler düşmektedir. Bu 

görevler mevamnda : 
a) Yeter sayıda ve nitelikte sanatkâr vetisiirilmesi ve bu yolda yeni icra organları meydana getirilmesi, 
b) Türk sanat eserlerinin yaratılması, * 
c) Türk sanat eserlerinin ve uluslararası değerdeki eserlerin sürekli temsil, konser ve sergilerle yurt sathında vayılma vo yaşatılması yer almak

tadır. 
düzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 1968 yılmda vurt içi ve yurt dışımla düzenlenen konserler ve açılan sergilerle -bu görevlerini yerine getirme

ye gayret ettiği görülmüştür Bu arada çalışmaların daha verimli hale getirilebilmesi için hazırlanan Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kanun tasa-
ramın halen Meclis Umumi Heyetinde bulunduğu, Devlet Müzik ve Temsil Akademisi kanun tasarısı, Devlet konservatu varları yönetmelikleri üzerinde 
çalışmaların devam ettiği anlatmışt ı r 

Halen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, Ankara ve İzmir Devlet konservatu varlarına 300 ü 
yatık olmak üzere 1 300 öğrencinin devam ettiği ve bu kurumlarda 267 öğretmenin görevli bulunduğu müşahede edilmiştir. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün cari harcamalarında 1963 - 1968 malî yılları bütçelerinde maaş ve ücretliler hariç hiçbir artış görülmemiştir. 
1968 yatırımları için ayrılan 2 800 000 liralık ödeneğin 930 000 lirası İzmir Kesim ve Heykel Galerisi inşaatına, 800 000 lirası Ankara Devlet Kon-
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scrvatoıvan dayat* ve saline müştemilâtına, 1 070 000 lirası da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası klima tesisatına sarf edilmiştir. 1968 malî yı
lında kamulaştırma için verilen 2 150 000 liralık ödenek Ankara Güzel Sanatlar Akademisi arsa istimlâki için sarf edilmiştir. 

1. Bütün illerde ve büyük ilçelerde çocuk ve gendik korolarının faaliyete geçmesine, 
2. Pakistan'da resim ve seramik, İran'da resim sergisi açılmasına, 
3. Memleketimizin «Sao Paola Modern Sanat Bienaline» ve Yugoslavya'da düzenlenecek «Uluslararası Çocuk Resim Sergisine, katılmmasma, 
4. Yeni galeriler açımı ve okullararası ödüllü resim yarışmasının sağlanmasına çalışılacağı anlaşılmıştır. 

Bugünkü duruma göre öğretmen ve öğrenci sayısı : 

Öğretmen Öğrenci 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 124 mo 
Ankara Devlet Konservatuvarı 115 386 (250 yatılı) 
İzmir DeVlet Konservatuvarı 28 84 (50 yatılı) 

V - Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü : 

Memleketimizin ilim, fikir ve sanat hayatının geliştirilmesi, kütleye kültür götürme politikasının en iyi şekilde -gerçekleştirilmesi ve bu suretle içtimai, 
iktisadi ve kültürel kalkınmamıza hizmet edilmesi amaciyle çalışılmaktadır. Bu amaçla yapılan çahsmalar şöylece özetlenebilir : 

Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilerek yaymılanmaisı uygun görülen klâsikler ile Türk ve İslâm' Ansiklopedisi, Tercüme Dergisinin yayımlan-
ması; 

Büyük Türk şair ve yazarlarının eserlerinin bugünkü neslin anliyabileceği bir dilde yayımlanmasr 
Çağdaş Türk yazarlarının eserlerinin yayımlanması, 
Sosyal ilimler alanında dünya literatürünün değerli eserlerinin Türk okuyucularma temini, 
Kalkınma Plânında yayımlanması öngörülen ,bin temel eserin İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içerish.de yayımlanarak avdmlarm istifadesine konul

ması; 
İlkokullarınuzla orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarından Millî Eğitim Bakanlığmea bastırılanların hasumas, ve dağı lması ile orta de

receli okulların harita ve ders levhaları ihtiyaçlarmm karşılanması; 

Devlet Kitapları MütedaVil Sermayesi Müdürlüğünce bashrılan çeşitli eserlerin Millî Eğitin, Bakanhğnm bağh okul ve kurumlara vollanmns,-
İlk ve orta dereceli okulların serbest basıma Inrakrhms olan ve hususi şalns ve müesseseler tarafından bastınan ders kitaplannm ihtivaca rüre has-

kdarmuı temini ve Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Mudüriüğüne bağlı vavmevleri ile resiınî hâyiler veva hususi kitaplılar vası ta^le mmnVketin 
en uzak yerlerine, kadar zamanında dağıtımı ve kontrolü ile ders'kitapları iç'in' lüzumlu kâğıt ve kaplam ihti>vae i p l e r i n e te.bii edilen miktarlara 
göre dağdım ve kontrolünün yapılması; 

Türk kültürünün yavdması maksadiyle yabamu memleketlerdeki ilim a.bmlanna, üniversitelere ve dilimizi ö^munek isîlven vabancuarh» vabane, ül
kelerdeki soydaşlarımıza, hususi neşriyat dâhil, uekân ni.İH tinde eser gönderilmesi ;' ' ' " 
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Bat ı - Trakya 'daki Tünle ilkokullarının Türkçe kitaplarının bastırılması ve ilgililere dağıtılması; 
Kıbrıs ' taki ilk ve orta dereceli okulların «bas,!ı evrakı» dâhil çeşitli ders v a s ı t a l a r l a kü tüph - ı e l e r imn takvlvesi i,in ders ki taplar ı ile birlikle hu

susi neşriyatın ve Millî İ ş i t i m Bakanlığı y a v n ı b r m m gönderilmesi; 
Hususi şahıs ve müesseseler tarafından yayudanmakta olan kitap ve deb i l e rden destek maksadlyle bir miktarının satmalıumas! veva abone «Umul

ması suretiyle yardın, yapılması. 

VI - Devlet Tiyatrosu Genel Müdür lüğü : 
Türk sahne sanatının i l i ş m e s i n i , imriemesmi ve yayıhnaran sağlamak, halkın gene! eğitimini, yur t ve güzellik sevgisini, dil ve kül türünü vükselt-

•ırıek ic.in her çeşit sahne ve temsil faaik. e r b i n d e bulunmak üzeıv 544! sayılı Kanunla kurulmuş îîiılunaıı ve Ata türk Devriminin fevizii eserlerinden 
bi r i olan Devlet Tiyatrosu, 1967 - î9ÖS sezonumla l ^ p e r t u v a r Tiyatrosıı olarak Ankara merkezinde 6, Bursa ve İzmir'de 2 sahnede olarak üzere ceman 
8 sahnede devamlı; Kayseri, Eskişehir ve Adana 'da olmak üzere im sahimde de imkânların müsaadesi nisbetinde muvakkat olmak üzere ! 1 salmede tem
sil faaliyetinde bulunmuştur . 

Tiyatr-oyu bir halk eğitbm ve kültür idzmmi olarak yurdun en üera köşelerine kadar götürebilmek için sezon sonunda ve vaz tati l i avlarında Anado
lu 'ya turneler tertiplenmiş, Antalya ve B e k a m a festivali İle Enterımsyonal İzmir Fuar ına iştirak edilmiştir. 

1967 - 1968 sezonunda oynanan 50 eseri 4^ 320 İrişi seyretmb ve 2 100 880,50 lira hasılat sağlanmıştır. 
feki yıllarda olduğu gibi, J»67 - 1968 r^onanıd:, da Türk salnıe sana;nıı yurt dışında uımtnmu amaciyle Yugoslavva ve i ta lya 'ya gidilmiş, Venedik 

Festivaline iştirak edilmişti;-. 
Bir yandan klâsik ve .modern dünyanın esmteri halka tanıtılırken, bir yandan da millî repertuvar yaratacak eserlere ver verilerek teşvik edilmek

tedir. 
Bat ı t iyat rolar ından geri olmıyan Türk t iyatrosunu geliştirmek ve modern çalışma şar t lar ım sağlamak amaciyle Başkentte veni bir t ivatro binası

nın yapılması yerinde olacaktır. 
Genel Müdür lüğün Teşkilât Kanunu ile Bölge Tiyatroları Kanunu halen Büyük Millet Meclisi gündeminde yer al mis bulunuyor. 

VII - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür lüğü : 
1966 yılında Devlet Tiyatrosıı Genel Müdürüğündcn a^-ı olarak kurulmuş olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür lüğünün .1968 - 1969 sezonundaki 

faaliyet programı içinde 10 opera, 2 operet ve 8 ba l , eser iyev almaktadır. 
Opera temsillerinde Avrupa 'n ın ünlü solistlerinin getirilmiş olması temsillere karşı ilgiyi a c ı m a k t a d ı r . Devlet Operası solistlerinden temayüz 

edenlerin A v r W v a gönderilmesi hem onlar için faydalı olmakta, hem de Türkiye y i sanat âleminde 'tanıtmasına yardım etmektedir. 
Bütçe imkânsızlıkları sebebiyle ücretlerine iki yıldan beri zam yapılamamış olan sanatkâr lara! maddi ve mânevi yönden zarara uğramalara , , önliye-

cek ve operayı Ankara dış ında da tanıtacak tedbirlerin alınmasına lüzum vardır. 

VIII - Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
6 . 1 0 . 1967 gün ve 6/8944 sayılı Bakanlar Kuru lu Karar ı ile Köy isleri Bakanlığından ayrı lan Halk Eğit imi Genel Müdür lüğü 15 Kasım 1957 

tar ihinden itibaren Millî Eği t im Bakanlığı bünyelinde (-alışmalarına devam etmiştir. Genel Müdür lüğün 1968 malî yılı çalışmaları şöylece özetlene
bilir. 
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Diyarbakır, Muş, Urfa, Tunceli, Emncan ve Sivas Halk Eğitimi e r t e l e r i n i n inşaatına devam edilmiş ve ayrıca Edirne, Borçka, Corum ve Malat
ya Halk Eğitimi merkezlerinin büyük onarım ve ikmal inşaatları yapılmış, Bingöl, Siirt ve Van Halk Eğitimi merkepleri in^aatlan bitirilmiştir. 

Yetkinler in eğitim - öğretim faaliyetlerinde kullanılmak, çevrenin sosyal ve kültürel gelişmesinde yararlanılmak üzere 40 jeneratör, 70 amplifika
tör, 70 mikrofon, 70 mikrofon sehpası ve 100 aded hoparlör halk eğitimi merkezleri yolu ile halkın istifadesine sunulmak üzere mubavaa edilmiş, 45 
aded 16 mm. lik sinema mamas ı ve 16 teyp satmalmmak üzere de gerekli ihale hamlıkları tamamlanmıştır. 

Mevcudu 226 ya ulaşan Halk Eğitimi merkezierimiaden halen 42 sinin sinema makinasma, 39 unun jeneratöre, 130 unun projeksiyona, 134 ünün 
radyoya, 121 inin teype, 130 unun teksir makOnasma, 178 inin fotoğraf makinasma, 183 ünün de pikapa ihtiyacı bul unu, aktadır.' 

1968 yılı içinde yeniden 12 Halk Eğitimi Merkezi açılarak bu merkezlerin mevcudu 226 ya, yine yıl içinde açılan 31 taneyle birlikte Köy Halk Eğiti
mi odaları sayısı 1945 e ulaşmıştır. 

1967 - 1968 öğretim yılında yetişkin vatandaş!arımıza okuma - yasma öğretmek, temel ve genel bilgiler kazandırmak üzere 2 205 halk dershanesi acil-
mıs, devam eden 38 105* vatandaştan 25 055 ine bitirme belgesi verilmiştir. 

*1969 yılında her biri 1 050 000 ve 1 033 000 Tl. proje bedelli Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Kayseri ve Çubuk Halk Eğitimi merkezierinin inşaatına 
başlanması; Edirne, Erzurum, Mersin, Beşadiye, Kars,' Akçaabat, Kütahya, Akçadağ, Çarşamba, İzmit, Ağn ve Malatva olmak üzere 12 Halk Eğitimi 
Merkezinin de büyük onarımlar] ve ikmal inşaatları yapılmam işi yatırım programına alınmıştır. 

IX - Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü : 
16 Haziran 1966 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı onayı ile Kültür Müsteşarlığına bağlı olarak k u r m u ş buluma ibr.L.Ü mülaki! bir Müdürlük ha

linde çalışmaktadır. 
İlk'is olarak bir kitaplık ve bir arşiv kurulmasına çalışıldığı ve Türk folkloru ile iligli bâzı eserlerin ve bibliyografyaların yayımlanması için ha

zırlıklar 'yapıldığı görülmüştür. 
Halk dansları ile ilgili çalışmalar da yapılmakta, meçhul kalmış birçok oyunlar meydana çıkarılmaktadır. Oyunlar filme ve slaytlara alınarak üze

rinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. 

Millî kıyafetlerimizin tesbiti için Kız Sanat Enstitüleri ile işbirliği halinde çalışılmaktadır. 
Bölge derleyicileri yetiştirmek' üzere kurslar açıldığı ve açılmasına dovam edileceği anlaşılmaktadır. . 
Yurt çapmda yaygın bir teşkilâta saMbolan Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılması sağlanmış; mahallî folklor dernekleri ile ilgi ku

rularak onlara mümkün olan maddi ve mânevi yardımlar yapılmasına ç a l ı n m a k t ı r . ' 
Millî Folklor Enstitüsünün çalışmalarına elverişli yeni 'bir binaya 'kavuşturulması uygun olacaktır. 

X - Arşiv İşleri Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğün 1968 yılındaki önemli faaliyetleri şöyle özetlenebilir: 
1. Millî Eğitim Bakanlığının yeni (binasının bodrum bölmelerine arşiv olarak kullanılmak üzere gerekli tahta ve çelik raflar yaptırılmış ve mevcut 

her çesit evrak, kalbaca tasnif edilerek, dairelerin istifade edebileceği bir tarzda, bu raflara yerleştirilmiştir. 
2 J1947 yılından sonraki Millî Eğitimle ilgili kanun, düstur, tüzük, yönetmelik ve tebliğler dergileri tasnif edilmiş ye tenkil edilen koleksiyon

lar istifadeye hazır hale getirilmiştir. 
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3. Millî Eğitim Bakanlığının, Merkez T a h t ı n d a Maarifi Umumiye Nezareti devrinden bugüne kadar 15 muhtelif verde teşkil edilmiş olan arşiv-
ler için, 'ara depoları binasına arca temin edilmiştir. Binanın p r o j e l i n hazırlanması için halen Mecliste olan Devlet Arşivleri Kanununun çıkması 
beklenmektedir. 

4. Memleketimizin ihtiyacı olan a r t i s t l e r i yetiştirmek üzere bir Arsh- Enstitüsü veya Yüksek Arşiv İhtisas Okulu kurulması konusunda çalışma-
lar yapılmaktadır. 

IV - BÖLÜM 
1968 ve 1969 bütçelerinin mukayesesi : 

(A/l) cari'harcamalar: 
1. 1968 yılı bütçesinde âzami tasarrufa riayet edildiği m ü s a l d e edilmiştir. 
1969 yıb bütçesinde cari harcamaların geçen yıla göre % 5 arttığı, 
Bu bütçe içinde bilhassa ka-Mliyetli fakat malî güçleri zayıf öğrencilerin okutulması için âzami gayret gösterildiği memnuniyetle müşahade 

edilmiştir. ' 

(A/2) yatırım harcamaları : 

1. Bayındırlık Bakanlığı bütçesine eğitim için konan yatırım ödeneği de dikkate alınışa Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarında 97 712 000 Tl. 
bir azalma vardır. Bu azalma daha çok çevre'katkılarından geniş ölçüde faydalanan ilk ve orta öğretim kademcİerindedir; 

Plânın ağırlık ve öncelik tanıdığı meslekî ve teknik öğretim yatırımlarında 24 996 000 Tl. bir artış, kültür faaliyetleri ile ilgili yatırımlarda 
ise 17 117 000 Tl. bir artış vardır. 

2. Eğitimde dikkat dalha çok yüksek öğretim ve üniversitelere kaydırılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okul ve üniversitelerin 
yatırımında geçen yıla göre artış vardır. Bağımsız üniversitelerin bütçeleri yatıranlarında ise 105 044 000 Tl. lık bir artış vardır. Bağımsız 
üniversitelerin bütçesi ise geçen yıla nazaran % 39,6 gibi çok büyük bir artış göstermiştir. Ekonomik kalkınmamıza hız verecek yüksek sevi
yeli insangücünün hazırlanmasına hizmet eden yüksek okul ve üniversitelere gösterilen* bu ilgi memnuniyetle karşılanmaktadır. 

(A/3) transfer harcamaları : 
Transfer harcamalarında 1968 Bütçesine göre % 14,5 bir artış vardır. 

V - BÖLÜM 

TEKLİF VE TEMENNİLER 

I - 1969 Bütçesi ile ilgili teklif ve temennilerimiz : 

1. Genel olarak transfer harcamalarında 1968 yılma göre % 14,5 artış kâfi görülmemektedir. Bâzı projelerin geç kalmasının arsaların 
zamanında temin edilememesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Yatırımların zamanında gerçekleşebilmesi için kamulaştırma ödeneklerinin bir 
yıl öncesinden verilmesi uygun olur. 
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2. Devlet Opera ve Balesinin daha verimli çalışmasını sağlıyacak «Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluş .kanun tasarısı» nın 
T. B. M. M. de olduğu anlaşılmıştır; kısa zamanda'kanunlaşmasının sağlanması yerinde olacaktır. 

1969 yılı Bütçesinde Devlet Operasının genel masrafları olarak 15.332 nei fasıl ve maddeye konulan ödeneğin kâfi olmadığı görülmektedir. Bu 
fasıl maddeye 12.871 nei yurt dışı ülkelerde staj ve öğrenim yolluğu fasıl maddesinden 50O 00ü Tl. aktarılması uygun olacaktır. 12.871 nei fasıl mad
deye konulan paranın geçen yıllara bakılarak yılı içinde tamamen sarf edilemiyeceği anlaşılmaktadır.. 

3. Devlet Tiyatrosu Kuruluş Kanununun bâzı maddelerinin tadilini teklif eden tasanımı T. B. M. M. de olduğu öğrenilmiştir. Kısa zaman
da çikarılmasının faydalı olacağı' kanısmdavız. 

1969 yılı Bütçesinde Devlet Tiyatrosu.' için 15.331 nei fa.il ve maddelerine konulan ödeneğin kâfi gelmiyceeği anlaşılmaktadır. Bu fasıl caddeye 
14.530 ncu dış ülkelerde okutulan öğrenciler fasıl maddesinden 1 969 734 Tl. sının aktarılması uygun olacaktır, (iecen 'vıllarm tecrübeleri Hm fasıl 
maddedeki paranın tamamen sarf edilmediğini göstermektedir. 

4. Memleketimizin ekonomik kalkınması için ihtiyaç duyulan bilhassa fen ve teknik eleman yetiştirilmesi konusunda Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin müspet çalışmaları memnuniyet vericidir. 1963 ile 1969 arasında öğrenci sayısında % 380 bir artış olduğu halde cari harcama
lar için verilen ödenek ancak iki katı artabilmiştir. Bu üniversitenin başarılı çaymalarına devam edebilmesi için 16.910 ncu fasıl maddesine 
10 000 000 Tl. daha eklenmesi «m derece zaruri görülmektedir 

5. İlkokul inşaatlarının da Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılması Devlet Plânlama Teşkilâtınca tavsiye edilmekte ise de, ilkokul inşaat
larında, bilhassa köy ve kasabalarda, halkın büyük ölçüde (taş, 'kireç, nakliye vb.) yardımları olmaktadır, ' i l e r ilde Millî Eğitim müdürlük
lerine bağh olarak inşaat büroları ve teknik elemanlar' mevcuttur. Ayrıca bunlarla, * kaymakam ve ilköğretim müdürü de yakından ilgilenir 
ve murakabe ederler ' Böylece m para ile çok okul yapılması .mümkün olmaktadır. İlkokul yapım işlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri 
halinde vatandaşın yardımları kesileceğinden, bu devri faydalı bulmuyoruz. 

6. 1969 yılı içinde anaokulları için 100 takı m eğitim aracı, ilkokullar için 1 800 takım fen ve tabiat bilgisi aracı, ortaokullar için 100 takım 
fizik, 100 takım kimya, 550 takım talbiat bilgisi. 100 takım matematik, 100 takum sosyal bilgiler eğitim aracı, liseler için 50 kimya, 50 biyoloji, 
100 matematik, 114 sosyal bilgiler' aracı, meslekî ve teknik öğretim okulları için 60 fen takımı ve muhtelif okullar için 500 iş - ders aracı 
yapılacaktır 

Ders Aletleri Yapım Merkezinin bu işleri yapabilmesi ve verimli çalışmasını sağlamak için döner sermayesinin takviyesi gerekmektedir. 31.422 
fasıl maddedeki ödenek bu maksat için kâfi değildi,'. 23.842 ncü fasıl maddeye ders aletleri yapımı için konan ödenekten 750 000 Tl. nm döner ser
maye için 31.422 nei fasıl maddeye aktarılması uygun olacaktır. 

7. 6972 sayılı Kanun gereğince yetiştirme yurtlarında halen himaye gören çocuk sayısı 11 415, sıra bekliyen çocuk sayısı ise 11 387 kadardır. 
Maalesef açılan yetiştirme yurdu sayısı çocuk sayısı ile mütenasibolmadığı için Devlet himayesinden maihrum çocuk sayısı her yıl biraz 

dalha artmaktadır. 
Bu maksat için 35.760 ncı fasıl maddesine 10 000 000 Tl. sı daha ilâve edilmesi uygun olacaktır. 
8. Yeni açılan ve açılacak olan kütühaneıere kitap temin etmek maksadiyle konulan p a r a ı m kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Bu maksat

la 23.871 kütüphaneler, makina, teçhizat alınılan ve büyük onarımlar fasıl maddesinden 15.376 kütüphaneler-, malzeme alımları fasıl maddesine 
300 000 Tl. sı aktarılması uygun olacaktır. 
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9. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün etüt ve proje giderleri olarak konulan ödeneğin kâ • i gelmediği müşahede edilmektedir. 22.851 Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerin yapı tesis büyük onarım faslından 21.815 Güzel Sanatlar Etüt Ve proje giderleri fasıl maddesi
ne 1 650 000 Tl. aktarılması uygun olacaktır. 

10. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yapmayı tasarladığı arşiv binası için makina ve teçhizat ödeneğine ihtiyacı olduğu 
anlaşılmıştır. 22.851 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yapı tesis büyük onarım fasıl maddesinden, 23.897 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ma
kina'teçhizat alımları fasıl maddesine 500 000 Tl. aktarılması uygun olacaktır. 

II - Eğitim ve öğretimle ilgili teklif ve temenniler :. 
1. 2287 sayılı Kanun gereğince her dört senede bir toplanması gereken Maarif Şûrası son de T, 1962 yılında toplanmıştır. Bu gecikme bâzı 

eğitim problemlerinin zamanında ele alınmasını ve çözümünü güçleştirmiştir. 
Maarif Şûrasının 1969 Mayıs ayı içinde toplanması için hazırlıklar yapıldığı öğrenilmiştir. Bnnun mutlaka gerçekleştirilmesini, önemli eğitim 

problemlerinin şûraya getirilmesini ve çözüm yollan aranmasını temenni ederiz. 
2. 1973 yılında ilköğretim % 100 'gerçekleşe-oktir. Bu tarihten sonra yeni nesil için okur - yazarlık problemi yoktur. Fakat mevcut okur - ya

zar olmıyan nüfus sayısını artırmak, hattâ azaltmak için şimdiye kadar alman tedbirler dışında, ilmî araştırmalar yaparak gerekli tedbirin 
almmasım, daha tesirli yolların bulunmasını ve ve okur -' yazar halkın iştirakiyle geniş ölçüde okur - yazarlık seferberliğine girişilmesini bil
hassa en müessir yol olarak halka faydalı .bilgi'er veren aynı zamanda okur - yazar hale getiren kadm kurslarının, sayılarının artırılmasını te
menni ederiz. 

3. Yatılı bölge okullarına dayalı ortaokullar açıldığı, böylece köy çocuklarına ortaöğretim sağlandığı gibi, öğrenime devam edemivenlerin mecburi 
öğretim çağının sonu olan 14 yaşma kadar okulda,eğitildiği, yetiştirici ve tamamlayıcı kurslara tabi tutulduğu ve bir iş sahibi olmalarının sağ
landın öğrenilmiştir. 

Bu faaliyetin 'kısa zamanda bütün yatılı bölge okullarına teşmili faydalı olacaktır. 
4. Kabiliyetli, fakat malî güçleri zayıf gençlerin bilhassa köylü çocuklarının okutulması için ciddî gayretler sarf edildiği müşahede edilmiştir, ilk

öğretim kademesinde yatılı bölge okullarında 16 000 köylü çocuğunun eğitildiği, Yetiştirme yurtlarında 11 415 kimsesiz çocuğun barındırıldı
ğı, orta ve yüksek dereceli okullarda 76 909 olmak üzere toplam 94 324 öğrencinin yatılılık ve burs imkanından faydalandırıldığı, bunların % 
80 inin kabiliyetli köylü çocukları olduğu öğrenilmiştir. 

1961 bütçesine bu maksat için geçen yıla göre 48'3()5 848 Tl. fazla ödenek konarak 12 905 öğrencinin daha bu imkândan .gelecek ders yılı içlin 
faydalanmasının sağlandığı memnuniyetle öğrenilmistir. 

Mütaakıp yıllarda da bu faydalı faaliyetin aynı önemle devam ettirilmesini temenni ederiz. 
5. Ortaöğretimde parasız yatılı öğrendi kapasitesinde sağlanan 6 000 artışın yalnız ortaokul birinci sınıfa ve bunun % 80 inin köy okulla-

rmdan mezun olacak öğrencilere tahsis edileceği, okul durumu müsait olmıyan bölgelere yatılı ve pansiyonlu ortaokulann açılacağı öğrenil
miştir. 

Bu okulların daha çok Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde açılmasını temenni ederiz. 
6. Millî Eğitim çalışmalarının, özellikle köve eğitim hizmeti götürerek, bütün yurtdaşları eşit imkânlarla eğitmeye yöneldiği. Köy işleri 

Bakanlığından tekrar Millî Eğitim Bakanlığına b >ğlanan Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün olumlu gayretleri içinde bulunduğu, yaygın eğitim 
yolu ile yetişkinlerin eğitildiği bir vakıadır. 
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Köylerde daha çeşitli kurslar açılması, kurs sürelerinin uzatılması ve büyük ölçüde ihtiyaç duyulan kurs öğretmeni açığının giderilmesi fay
dalı olacaktır. 

7. Köylerimizin büyük çoğunluğuna okul götürüldüğü, 1973 yılında ilikokulsuz köy kalmıyacağı, bugün nüfusu elverişli köylerde dahi ortaokul 
açıldığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Köy odalarına, ilkokulu bitiren koy çocuklarımızın çalışma hayatında kendilerine yardımcı olacak, kültürlerini geçtirecek, okuma - yazmayı unu*. 
turmıyacak, millî duygularını geliştirecek nitelikte, bol "miktarda kitap gönderilmemin yararlı olacağına inanmamayı*. 

8. Devam durumunun tetkikinden köylerde öğrencilerin okullara devamının düzenli yürüdüğü görülmektedir. Ancak öğretmen - köylü münasebet
lerinin çatışmalara yol açmadan daha verimli s o n u ç l a ulaşmasını sağlamak aımaeiyle köylerde öğrenci devam işinin öğretmenlerin üzerinden alınmam 
yolu aranmalıdır. ' 

9. Sosyal ve ekonomi hayatımızda meydana gelen değişmeler okul önoesi eğitimi ihtiyacını daha da artırmıştır. Müöaidolan ilkokullarda 3 - 6 yaş
lar için etaba geniş ölçüde okul öncesi eğüfcim yapılması imkânları zu rna l ı d ı r . 

10. Özd eğitimle (Körler, sağırlar, geri zekâlılar, -sakatlar) ilgili çalışmaların ciddiyetle ele alındığı görülmüştür. Ancak, bu hizmetin daha vaygm 
bir hale getirilm,esi büyük kütleye hizmet etmesi için çalışmalar titizlikle devam ettirilmelidir. 

11. Öğretmenlerin'hayat standartlarının yükseltilmesi ve mesleke bağlanmaları için yaz aylarında ucuz ve rahat dinlenme kampları açıldığı. 
sahil şehirlerindeki okullardan yazın öğretmenlerin faydalandığı, köy okulları yanında öğretmen için lojman yapıldığı, hayat şartları ağır olan 
Doğu illerinde ortaöğretim öğretmenleri için de lojman yapıldığı, öğretmen çocuklarına yatılı okullarda öncelik tanındığı, çocukları okuvan öğret
menlerin büyük şehirlere naklinin kolaylaştırıldığı öğrenilmiştir. 

Bu hizmetlerim büyük öğretmen kütlesi karşısında yetersiz olduğu da bir gerçektir. Çok sayıda öğretmenin bu hizmetlerden faydalanması için 
gayret sarf edilmelidir. 

Bütün Millî Eğitim mensuplarına sosyal yardım sağlıyacak olan «Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısı» nm süratle 
kanunlaşmasın™ sağlanmasını, öğretmenlik meslekinin daha cazip hale getirilmesi için devamlı çalışmaların yapılmasını temenni ederiz. 

12. Geçen yıl yapılan bir temenninin yerine getirildiği, Eğitim enstitülerinin iki yıl olan bölümlerinin üç yıla çıkarıldığı görülmüştür. 
Eğitimenstitülerininöğretmenkalitesiüzerindede titizlikle durulmasını ve bu kurumlardaki öğretmenlerin m;aster veya doktora derecesinde öğ

renim yapmalarına imkân verecek şartların sağlanmasını temenni ederiz. 

13. Eğitim ve öğretimde en önemli unsur öğretmendir. Genç nesilleri yetiştirme konusunda öğretmenlerimizin güçlü omuzlarına düşen önemli 
görevi titizlikle ve büyük bir başarıyla yürüttüklerini görmek milletçe iftihar kaynağımız olmaktadır. Onlara, bu ağır yükü çekecek ölçüde maddi 
ve mânevi imkânlar hazırlamak, kaçınılmaz bir zorunluk ve gerçekleştirilmesi gereken bir görevdir. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda girişmiş olduğu çabalara paralel olarak öğretmenlerin, meslekleri istikametinde olmak üzere, parasız yük
sek öğrenim yapmalarına imkân hazırlanmasının gerekli olduğu kanısındayız. 

Bügi ve görgülerini artırmalarına, memleketi tanımalarına yardımcı olması bakımından, öğretmenlere yaz aylarında, Devlet vasıtalarında para-
sız seyahat etme imkânı sağlanmalını; 

Aynı zamanda anne olan öğretmenlerin emeklilik sürelerinde bir kısaltma yapılmasını, 
Öğretmenlerin tâyin işlerinde daha gerçekçi, memnun edici yolların aranmasını, 

http://E�itimenstit�lerinin��retmenkalitesi�zerindede
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Memleketimizin bugünkü ihtiyacı karşısında, dairelerde çalıştırılan öğretmen sayısının sınırlandırılmasını, 
Ortaöğretimde olduğu gibi, ilköğretimde de öğretmenlere belli bir miktar ders saatinden sonra ücret verilmesi imkânının aranmasını, 
İlköğretimi müfettişlerine, tarım ve veteriner teknisyenlerine verildiği gibi birer jeep verilmesi yollarının aranmasını, 
Mevcudu Ikallafoalık »okul lara kâtip, kazalarda ilköğretim müdürlerine yardımcı kcdrosu verilmesini; f i t im in kalitesin* geniş ölçüde tesir edeceği

ne inanarak tavsiye ve temenni öderiz. 

14. Bir memleketin ekonomik kalkınması yüksek seviyede insangücünün sayı ve kalitesine bağlıhr. Bu yüzden yüksek öğrenim ve üniversi
telerin problemleri öncelikle ele alınmalıdır. 

Üniversite öğretim üyeliğinin daha cazip hale getirilmesini, öğretim üyelerinin zamanlarının üniiversite içindeki çalışmalarla üniversite ve 
öğrenciler yararına kullanmalarını temin maksadiyle bir kanun tasarısının hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Bu tasarının süratle (kanunlaştırılmasını zaruri görmekteyiz. 
15. Yüksek okul ve üniversite öğrencilerinin boykot hareketlerinde, Millî Eğitim Bakanlığının yüksek okullarda bizzat, muhtar üniversite

lerdeki çalışmalarda ise üniversitelere destek ve yardımcı olan tutumu ve çalışmaları müspet tesir yapmıştır. 
Yüksek okullar imtihan ve disiplin yönetmeliklerinde günün ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapıldığı müşahede edilmiştir. 
Bakanlığın bundan önceki gibi, gençlik meselelerine aynı dikkat ve ilgi ile eğilmesi isabetli olacaktır. 

Devlet Kalkınma Plânı hükümlerinden olarak, dış ülkelere doktora öğrenimi için her yıl ortalama 300 öğrenci gönderilmesi gerekirken, is
tenilen sayıda öğrenci göndenilemediği görülmektedir. Bu hususta yapılan çalışmaların hızlandırl'masını, 1416 sayılı Kanunun tadilini ve di
ğer kanuni engellerin kısa zamanda kaldırılmasını temenni ederiz. 

17. Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin en önemli problemi ve öğrenci kapasitesinin genişlemesini engeiliyen en ön
emli faktör yeteri kadar öğretim elemanının bulunmayışıdır. Burada görev alacak öğretim elemanları için maddi imkânlar sağlıyan kanunla
rın çıkarıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. Faka t bu problem yine de çözülmüş görülmemektedir. Bu çevrenin gençlerce ilerde bu üniversite
lerde vazife almak üzere burs verilmesi ve doktora öğrenimi yapmalarının sağlanması faydalı olur kanısındayız. 

18. Genel olarak personelin hizmete yatkınlığı ve öğretmenlerin i şbumda eğitimi ile sorumlu olan Eğitim Biriminin faaliyeti yetersiz 
görülmektedir. Halbuiki büyük bir öğretmen k ü t l e n i n kısa devreler içinde eğitime tabi tutulması, bilgiüerinin yenilenmesi, metotlardaki ve ders 
aletlerindeki yeniliklerin öğretmenlere aktarılması onların bilgilerini taze tutmak bakımından son derece önemlidir. 

öğretimin kalitesini yükseltmek bakımından bu faaliyetlere Bakanlık içinde -gerekli önemin verilmesini temenni edeniz. 

19. Gençlik sorunları Devlet Kalkınma Plânında lâyık olduğu önem ve ağırlıkta ele alınmıştır. Gençlerin boş zamanlarım değerlendirmek ba
kımından girişilen faaliyetler ümit vericidir. Bu işlerin sorumluluğunu üzerine alan Beden Eğitimi İzcilik Müdürlüğünün yüklendiği sorumlu
lukla mütenasip bir kuruluş ve statüye kavuştu ru-lması gerekmektedir. 

20. Metot ve Organizasyon Biriminin hizmetin verimliliği-ve personel çalışma yolunda yaptığı a r t t ı rma la r zamandan, emekten,, paradan ta
sarruf sağlanması bakımından faydalı görülmektedir. Bu birimin bu konuda yetişmiş kabiliyetli elemanlarla takviyesi uygun olacaktır. 

21. Din derslerinin taşıdığı önem malûmdur. Bu derslerin konuyu bftlnuiyen öğretmenlerle kapatdmamasım, ehliyeti öğretmenlere veril
mesini temenni ederiz. 
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22. Özel yüksek okullar günün konusu olmuş, pek çok tenfeidleri üzerine çekmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının özel okulların teftiş ve mu
rakabesi, değerlendirilmek, yeni akacaklar ın lâboratuvar, dershane, öğretmen standartlarının te.biti konusunda tkinei Beş Yıllık Plân hükümle
rine uygun olarak çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu konunun kısa zamanda memleket hayrıma bir çözüme kavuşturulması fcin Senato Araştır
ma Grupunun tavsiyeleri de dikkate alınarak çalışmalara devam 'edilmesini temenni ederiz " 

23. Tek dersten sınıfta kalma problemi her yıl belirli zamanlarda veli ve öğrencilerin ç o ^ - J ^ ı u m huzursuz yapmakta ve özel kararlar
ca hal vdıımı gidilmektedir. Bu halin kesin bir çözüme kavuşturularak yönetmelik hükmü haline getirilmesini temenni ederiz. 

24. ' Eğitim konusunda alman bir kararın sağlamlığı, isabeti, mem]eket şartlarına ve gerçek'eriMo uuma derecesi ve dolayısiyle tatbik kabi-
r•.veti, ilmî yoldan yürütülen güvenilir eğitim o ş u r m a l a r ı n a bağlıdır. Böylece zamanımızda ojitiııı araştırmaları son decere önem kazanmış
tır. 

Araştırma ise akademik yoldan iyi yetişmiş personele, teknik vasıtalara, paraya ihtiyaç 'gösterir. Millî Eğitim Bakanlığında Plânlama ve 
Araştırma sorumluluğunu üzerine alan dairemin bu anlayış içinde takviye edilmesini temenni "edeniz. 

22. Lise seviyeli teknik okullar konusund•- kuruluş ve programlar bakımından verimli çalışmaların başladığı, plânda öngörüldüğü şekilde 
-allık teknisyen okulları için hazırlıkların y-pıldığı, ilkokuldan mezun olup üst öğrenime devam edemiyen veya her hani bir sebeple okulu 

terk etmiş çocukları bir meslek sahibi yapmak amaciyle iklokuldan sonra pratik sanat okullarının açılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 
Teknik hayatırmzda büyük bir yenilik olan bu faaliyetlere hız verilmesini temenni ederiz. 

26. Kız teknik öğretimin programlarında gerekli değişiklikler yapılarak kızlarımızın memleketimizin sosyal ekonomik ve kültürel kalkın. 
masına büyük katkılar yapmasının sağlanması yönünden, yapılan verimli çalışmalar memnuniyet vericidir. 

Kız enstitülerinin çevrede, yaygın ve örgün eğitim merkezi olarak ele alınması ve geliştirirnesi, enstitülerin çocuk gelişim bölümünden me
zun olanların an aokullarmda görev alması, ve ev aile dalından mezun olanlaıın sağlık kuruluş 'arında çalışabilmeleri sosyal hayatımıza bir ha-
eketlilik getirecektir. 

Bu faaliyetlerin geniş ölçüde devam etmesi \ daha çok rağbet gördüğünü müşahede ettiği siz Akşam Kız Sanat okullarının açılmasına ön
celik tanınmasını uygun bulmaktayız. 

27. Geçen yıl tavsiye ve temenni olunan bir h ms olarak, Bakanlığın turizm eğitimine gerek m, önemi verdiği, ticaret liseleri programında 
erekli leğişikliklerdn yapıldığı, Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulunda turizm konusund çalışacak elemanların da yetiştirildiği müşa

hede edilmiştir. 
Turizm Eğitiminin bütün okul programlarında ele alınmasını uygun görmekteyiz. 

28. Radyo ve Televizyon bugün en tesirli eğitim vasıtası haline gelmiştir. Eadyo eğitim programlarının ıslâhım, televizyonda yayınlanan eği
tim programlarının normal programlar dışında uygun i m a n l a r a konması için TRT ile işbirliği yapılmasını faydalı buluyoruz. 

29. Devlet Kalkınma plânlarında kesinlikle ifade edilen Tarım, Sağlık, Millî Savunma ve Emniyet okullan dışında diğer meslek okuları-
nın Millî Eğitim Bakanlığına devri işlemi maalesef geçekleştirilememiştir. Bu hususta daha tesirli çalışmaların yapılmasını temeni ederiz. 

30. Dünyada eğitim ve öğretim program ve metotlarında büyük gelişmeler olmakta; bilgiler, her imkândan faydalanılarak öğrencilere 
aktarılmaya çalışılmaktadn-. 

Bu konudaki çalışmalar hızlandırılmalı, film, radyo ve televizyonla eğitime 'gerekli önem verilerek daha geniş imkânlar hazırlanmalıdır. 



30 - Millî Eğitim Bakanlığı - 569 -

Eğitim, öğretin, programları ferdî çalışımı esasına, kütüphanelerden faydalandırma düşünceline göre düzenlenmeli; dik ve ortaöğetimde gö
revli öğretmenler için kurslar, seminerler düzenlenerek öğretmenlere kütüphanecilik bilgM verilmelidir. 

Talim ve Terbiye Dairesine ve teftiş kadromna yeteri kadar kütüphaneci üye alınması ol imlu sonuçlar verecektir. 
81. İkinci Beş Yıllık Plânda da öngörüldüğü üzere meslekî ve teknik okul mezunlarının kendi branşlarında üst öğrenime devamlarını sağla

mak üzere çalışmalara başlandığı, bu konuda hazırlık sınıfları açılacağı memnuniyetle müşahede edilmiştir. Bu çalışmaların hızlandırılmasını ve 
tatbik sahasına konmasını temenni ederiz. 

32. Mektupla öğretim metodu ve tatbikatı memleketimizde yenidir. Az masraflı ve tesirli bir yaygın eğitim vasıtası olarak görülmektedir. Bü
yük bir kütleye hizmet götürebilmek için bu yeni eğitim yolunun halka iyi duyurulup olumlu propagandasının yaP.lmaS1 gerekmektedir. 

33. Sanayi içinde ve iş başında eğitim konusunda olumlu faaliyetler müşahade edilmiştir. Yalnız bu konuda gerekli cari harcamalar ödeneği 
alınamadığı için faaliyetler sınırlı kalmaktadır. Bu faaliyetlerin sanayimiz için önemi dikkate alınarak bütçelere gerekli cari harcamaların konul-
ması uygun olur. 

34. Tarihî eserler kaçaklığının önlenmesi için âzami gayret sarf edildiği Bakanlıklararası bir kararla pek cok tarihî eserin müzelere intikal 
ettirildiği müşahede edilmiştir. 

iBu konuda esaslı tedbirler getiren «Hski Eserler kanun tasarısı» ile «Müzeler döner sermayesi kanun tasarısı, nm kısa zamanda kanunlaştı
rılmasını temenni ederiz. 

35. Senelerdir büyük bir ihtiyacolarak hissedilen Devlet Güzel Sanatlar Akademisi kanun tasarısının T. B. M. M. de olduğu. «Devlet Mü
zik ve Temsil Akademisi kanun tasarısı» üzerinde çalışıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. Bu tasarı üzerindeki çalışmaların hızlandırlmasını te
menni ederiz. 

36. Plân hükümleri gereğince 1 000 kitaplık temel eserler kitaplığının kurulması için hazırlıkların ilerlediği, ilk yedi eserin basılmış olduğu, 
15 eserin baskıya hazır bulunduğu öğrenilmiştir. 

Bu faaliyetlere hız verilmesini, her vatandaşın alabilmesini temin maksadiyle, bu eserlerin ucuz satılması için şimdiden tedbirler alınmasını 
temenni ederiz. 

37. Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarının, bilhassa öğretmen kitaplarının, öğretmenlere çok ucuz verilebilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması uygun olur. 

38. Türk Kültürünün memleketin her köşesine yayılması (241 Halk Kütüphanesi, 219 Çocuk Kütüphanesi, 45 Gezici Servis) ve her seviyede 
vatandaşa ulaşması konusunda halk kütüphanelerinin, çocuk kütüphanelerinin, gezici kitaplık servislerinin, Millî Kütüphanenin müspet faali
yetleri müşahede edilmiştir. 

Kitaplıkların her seviyede vatandaşa hitabeden fen ve teknik eserlerle de takviye edilmesini faydalı görmekteyiz. 
39. Kütüphaneler eğitim hizmeti yapan kuruluşlardır. Bunların gerek yaygın, gerek örgün eğitimde önemli rolü vardır. Lise derecesinde 

kütüphanecilik meslek okullarının açılması, bu alanda duyulan büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır. 
Ayrıca, kütüphane personelinin statüsünü tayin ve tesbit edecek kanunların çıkarılması; kütüphanelerimizle ilgili kadro durumunun ıslah 

edilerek daha yüksek kadro verilmesi imkânlarının sağlanması; 
Kütüphanelerde çalışan personele, eğitim ve öğretimle doğrudan doğruya ilgili kimseler olarak, öğretmenlere tanınan bütün hakların tanın

ması, 
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Kütüphanecilerden her ay kesilen kefalet aidatının kaldırılması; buna imkân bulunamazsa, görevlilere banka veznedarlarına verildiği gibi, taz
minat verilmesi, kütüphaneler konusunda yapılan çalışmalara geniş imkânlar getirecek ve ferahlık sağlıyacaktır. 

40. Genckrin memleketimizin temel sosyal meseleleri ile yakından ilgilenmeleri, yarınımızın sorumlu kişileri olarak gayet tabiîdir. Fakat 
gerek kendi* problemlerinin gerekse memleket problemlerinin sokakta halledileceğine inanmıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının gençlerle yakm ve 
samimî münasebetler kurmasının faydalı olduğu kanısındayız. 

41. Türk Müziğinin, Türk folklorunun değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi bakımından büyük rol oynıyacak olan, bölge kültür ve sanat 
merkezlerinin kuruluşu ile ilgili çalışmaları çok faydalı görmekteyiz. Bu çalışmaların hızlandırılması, bu konuda çevre katkılarından geniş öl
çüde faydalanılması uygun olur. * 

42. Devlet Kalkınma Plânında Türk Kültürü ve özellikle Türk folklörüne verilen önemi dikkate alarak kurulan «Millî Folklor Enstitüsü» 
ümit verici gayretler içindedir. Millî Eğitim Bakanlığı içinde diğdr daireler tarafından yapılan aynı gayeye yöneltilmiş faaliyetlerin ve çalışma
ların iyi bir koordinasyon, içinde yürütülmesini temenni ederiz. 
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1968 -1969 öğretim yılında yeni kayıt ve toplam öğrenci sayısı 

Yeni kayıt 
sayısı 

I - İlköğretim 

İlkokul 980 000 
II - Ortaöğretim 

Ortaokul (Gündüz, akşam ve yabancı 
dille öğretim yapan Ok.) 230 359 
Lise (Gündüz, akşam ve yabancı dille 
iöğretim, yapan) ' 70 991 

III - Meslekî ve Teknik öğretim 

îlköğretmen okulları 19 871 
I. devre 4 288 

II. devre 15 583 
İman, - Hatip okulları 15 088 
Sanat enstitüleri 15 868 
Ticaret Lisesi (Sekr. Ok. Otelcilik Ok . ) 7 961 
Kız Orta Sanat okulları 9 410 
Kız enstitüleri 3 434 
Akşam Kız Sanat okula.rı 32 817 

IV - Yüksek okullar 

Eğitim enstitüleri 2 574 
Yüksek Öğretmen Okulu 410 
Meslekî ve Teknik Öğretim Ok. 633 
Yüksek Teknik lokullar 3 198 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 4 737 

Toplam 
öğrenci 

sayısı 

4 950 000 

644 627 ] 

176 827 J 

60 758 1 
13 726 | 
47 032 
37 954 
38 954 
19 200 
20 665 
9 201 
60 286 

4 787 j 
2 270 
2 218 
5 634 

25 515 J 

Öğretmen 
sayısı 

117 

19 

900 

548 

10 976 

1583 
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1968 -1969 öğretim yılında yeni açılan okullar ve toplam okul sayısı 

Okulun ,adı 

İlkokul 

Yatılı Bölge Okulu 

Özel öğretim okulları 

Yetiştirme yurtları 
Ortaokul 
Lise 

Meslekî ve Teknik okullar : 

îlköğretmen Okulu 
İmam - Hatip Okulu 
Sanat Enstitüsü 
Ticaret Lisesi (Sek. Okulu, Otelcilik Okulu) 
Kız Enstitüsü 
Kız Orta Sanat Okulu 
Akşam Kız Sanat Okulu 
Gezici Kadın Kursu 
Gezici köy ve ilçe kursu 

Yüksek okullar : 

Eğitim Enstitüsü 
Yüksek Öğretmen Okulu 
Mes. ve Tek Yük. Öğr. Ok. (Kız - Erkek) 
Yüksek Teknik Okul 
İktisadi ve Ticari İlimler Aka. 

Yeni açılan okul sayısı 

1 534 

10 
(13 yatılı bölge oku
lu, temeli atildi) 
(3 özel öğ. okulu, te
meli atıldı) 

191 
75 

2 
11 
4 (29 Mes. Şb.) 
5 
2 
6 

23 
350 

Toplam okul sayısı 

34 951 (86 969 
derslik) 

42 

7 
83 

1312 
291 

84 
69 

123 (552M<w.ŞlO 
83 

128 
153 
297 

1167 
276 

10 
3 
3 
4 
5 
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Bölüır. Madde 

11.000 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

- 57ü -

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

M a d d e B ö l ü m toplamı M a d d e B ö l ü m toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Ö D E N E K L E R 12 000 

11.440 B a k a n ö d e n e ğ i 12 000 

P E R S O N E L G İ D E R L E R İ 1960 799 645 

A Y L I K L A R K e s i m toplamı 1385 389 015 

12 000 

12 000 12 000 

1992 160 346 

1391084 505 1391084 505 

12 000 

1991 160 346 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla aka

demiler aylıkları 
12.112 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi aylıkları 
12.113 Dış kuruluşlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanungereğince yapılacak öde

meler 
12.151 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
(Devlet Tiyatrosu ve Operasına ödene
cektir.) 

54 4Ö3 '265 

.11317 050 379 

12 685 «78 
1 289 491 

1 

1 

ÜCRETLER Kes im toplamı 100 731 450 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Okul ve kurumlar hizmetliler ücreti 

3 119 230 
80 297 086 

'54 665 951 

1 322 544 183 

12 585 878 
1 '289 49'1 

1 

1 

109 291 581 

3 519 280 
87 702 217 

54 605 '961 

.1 '322 '54J3 183 

12 585 878 
1 289 491 

1 

109 291 581 

3 519 !230 
87 702 !217 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.213 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi hizmetliler ücreti 

12.224 Dış kuruluşlar hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 95 768 510) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 

Üniversitesi geçici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 

2 852 871) 

12.250 Yaband 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 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

1969 yılı için 
iyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 648 063 
399 000 

2 543 271 

'309 1100 

8 763 200 
75 000 

377 000 
1 200 000 

123 582 237 

18 000 000 
2 500 000 
300 000 

5 500 000 
1 1250 000 
95 912 237 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira 

4 148 063 
'399 000 

2 543 271 

309 600 

8 763 200 
275 000 

$77 000 
1 255 000 

128 587 237 

19 750 000 
2 500 000 
800 000 

8 750 000 
1 250 000 
95 912 237 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

4 148 063 
399 000 

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 

95 912 237 

120 000 125 000 125 000 
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1969 yılı için 

Bot ta Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.412 İktisadi ve Ticari ilimler akademileri 

fazla çalışma ücreti 
12.413 Teknik okullar fazla çalışma ücreti 

(Fazla çalışma ücreti toplamı : 5 187 275) 
12.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 625 sayılı Kanun gereğince verilecek üc

retler 
DERS ÜCRETİ 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders 
ve asistanları' ücreti 

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile 
mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin 
ders, egzersiz, şeflik ve asistanları ücreti 

12.443 Her dereceli güzel sanatlar okul ve aka
demileri ders ve asistanları ücreti 

12.444 Askerlik ders ücreti 
12.445 Halk eğitimi kursları ders ücreti 
12.446 Kanunları gereğince açılacak kurs ve sı

nıflarda çalıştırılacaklara verilecek ders 
ücreti 
(Ders ü c r e t t e toplamı : 127 117 000) 

12.450 İnceleme ücreti 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

129 130 000 

2 067 000 

1000 000 
1 465 000 

5 000 
500 000 

25 000 

76 703 000 

44 535 000 

240 000 
2 000 000 

50 000 

500 000 

40 000 

Büödimetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

133 272 526 

12 117 000 

1500 000 
1 570 275 

1 
900 000 

28 250 

76 703 000 

45 000 000 

Ö64 000 
'2 (050 000 
1 500 000 

1 000 000 

40 000 

Lira 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

133 272 526 

2 117 000 

1 500 000 
1 '570 275 

1 
900 000 

'38 250 

76 703 000 

45 000 000 

204 000 
2 050 000 
1 500 000 

1 000 000 

40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 47 667 903 51 515 457 51 515 457 

EK GÖREV TAZMİNATI 
12.511 4644 ve 222 sayılı kanunlar y e ğ i n c e ve

rilen ek görev tazminatı 
12.512 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi ek görev tazminatı 
(Ek görev tazminatı toplamı: 45 177 587) 

12.520 Kasa tazminatı 
ÖZEL KANUNLARI GEREÜİNCE VE
RİLECEK DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 İktisadi ve Ticari İlimler akademileri üye 
ve yardımcıları tazminatı 

12.592 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardım
cıları tazminatı ile 224 sayılı Kanun gere
ğince verilecek tazminatlar 
(özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminatlar toplamı : 6 302 920) 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

42 472 703 

245 000 

15 000 

44 954 037 

223 500 

35 000 

44 954 037 

2123 500 

3'5 000 

523 200 

4 412 000 

ÖDENEKLER 

50 000 

Kesim toplamı ~147 608 400 

523 200 

5 779 720 

50 000 

147 608 400 

523 200 

5 779 720 

50 000 

147 608 400 

12.710 Temsil ödeneği 8 400 8 400 8 400 
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Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

- 5 7 7 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Ld Lira 

ÖZEL KANCINLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER ÖDENEKLER 

12.731 443 savdı Kanun gereğince veiilecek ilk
okul öğretmenleri ödeneni 134 000 000 

12.732 535 savıl, Kanun g e n i c e Atatürk Üni
versitesi ve Karadeniz^ Teknik Üniversi
tesi öğretim üyelerinin mahrumiyet öde
neği 7 600 000 

12.733 777 sayılı Kanun gereğince verilecek do
natım ödeneği ' ^ fi 000 000 
(Özel kanunlar gereğince verilen diğer öde
nekler toplamı :'147 600 000) 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 26 640 640 

/ - Yurt içi yollukları " ~ " 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları fi 750 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 1 250 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla varduncdarı geçici 

görev yolluğu ' ' ' 05 000 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 236 000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu î) 000 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 10 000 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 5 000 

134 000 000 

7 600 000 

6 000 000 

30 750 640 

7 250 000 
1 250 000 

65 000 
236 000 

11 500 000 

10 000 
5 000 

134 000 000 

7 600 000 

6 000 000 

29 750 640 

7 250 000 
1 250 000 

65 000 
236 000 

11 500 000 

10 000 
5 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.833 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi, akademiler araştırma ve 
inceleme yolluğu 

12.834 Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAE 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri geçici gö

rev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 23 769 500) 

II - Yurt dup 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 

ÖĞRETIM 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 : 5 981 140) 

YÖNETIM GIDERLERI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 
1 420 000 

800 000 

23 500 

150 000 
460 000 

100 000 
80 000 

5 741 140 
300 000 
50 000 
100 000 

12 163 448 

n o ooo 
2 320 000 

1 000 000 

23 500 

150 000 
460 000 

100 000 
80 000 

5 741 140 
300 000 
50 000 
100 000 

11 906 515 

110 000 
2 320 000 

1 000 000 

23 500 

150 000 
460 000 

100 000 
80 000 

4 741 140 
300 000 
50 000 
100 000 

11 906 515 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 

13.141 Yayın giderleri 
13.142 Bakanlık kütüphanesi giderleri 
13.143 OECD ile müştereken tercüme ettirilerek 

fen ve teknik kitapların baskı ve tercüme 
giderleri 
(Yayın alımları ve giderleri toplamı : 

8 615 000) 

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 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 521448 

155 000 

465 000 

70 000 

8 500 000 
15 000 

100 000 

136 448 
70 000 
10 000 

355 000 

60 000 
45 000 

150 000 
10 000 
90 000 

1969 yılı için 
Hüfcümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Liı-a 

9 579 465 

170 000 

465 000 

80 000 

8 500 000 
15 000 

100 000 

150 000 
89 465 
10 000 

365 000 

60 000 
45 000 

160 000 
10 000 
90 000 

9 579 465 

170 000 

465 000 

80 000 

8 500 000 
15 000 

100 000 

150 
.89 
10 

000 
465 
000 

365 000 

60 
45 

000 
000 

1W 000 
10 000 
90 000 
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1969 yılı için 

Bölüm 

14.000 

Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

Ödenenin çeşidi 

ULAÇT1RMA OİDERLERİ 
Kesim toplaım 

Posta - tel laf ' delerleri 
Telefon giderleri 
Taşmıa giderleri 

TAŞİT İSLETME VE ONAUMA Gİ DEK
LERİ ' Kesim toplamı 

Bakanhk taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hikmet taşıtları işletme ve onanna gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDEKLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışmda oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira, 

1 270 000 

750 000 
500 000 

20 000 

31000 

10 000 

21 000 

986 000 
68 270 384 

5 000 

2 

Hükümetçe istenen 
Madde "jiiilüm toplamı 

Lira Lira 

1 270 000 

'750 000 
500 000 

20 000 

37 300 

11 300 

'26 000 

654 750 
93 106 521 

5 000 

2 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 270 000 

750 000 
500 000 

20 000 

37 300 

11. '800 

26 000 

654 750 

92 556 521 

5 000 

2 

14.341 8825 say.l. Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 sayüı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin e t t i r d i ğ i 
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 ü re tmen okul

ları burs giderleri 
14.523 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve 

teknik okullar burs giderleri 
14.524 İktisadi ve Ticari İlimler akademileri burs 

giderleri 
14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs gider

1eri 
(Burs giderleri toplamı : 15 405 400) 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider
leri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER-
LETtf 

14.541 Atatürk Üniversitesi araştırma ve incele
me giderleri 

14.542 Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma 
ve inceleme giderleri 

1988 ödeneği 
Hadde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

68 064 482 

3 155 200 

991 050 

2 500 000 

4 078 000 

50 000 

152 000 

38 755 640 

975 000 

400 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Liı •a Lira Lira 

92 900 619 

15 472 000 

3 200 000 

4 325 200 

7 625 000 

145 200 

110 000 

28 962 404 

1 000 000 

420 000 

92 

15 

3 

4 

7 

27 

1 

350 

742 

200 

325 

625 

145 

110 

962 

250 

420 

619 

000 

000 

200 

000 

200 

000 

404 

000 

000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

O Diyarbakır Tıp Fakültesi araştırma ve 
inceleme giderleri * 1 

14.544 Akademiler araştırma ve inceleme gider
leri ^ 125 000 

14.545 Balıkçılık araştırma ve inceleme giderleri 150 000 
14.546 Plânlama ve Araştırma Dairesi araştırma 

ve inceleme giderleri 
14.547 Millî folklor araştırma ve inceleme gider

leri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

2 307 500) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 940 000 
14.559 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğre

tim ve eğitim giderleri 417 565 
BESLENME GİDERLERİ 

14.561 Büro giderleri 80 000 
14.562 Ulaştırma giderleri 2 500 000 
14.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 85 000 
14.564 Kira bedeli 100 000 
14.566 Malzeme alım ve giderleri 130 000 
14.567 Yiyecek alım ve giderleri 550 000 
14.569 Diğer alımlar ve giderleri 50 000 

(Beslenme giderleri toplamı : 3 495 000) 

137 500 
150 000 

150 000 

940 000 

417 565 

80 000 
2 500 000 

85 000 
100 000 
130 000 
™ 000 

000 
550 
50 

137 
150 

150 

200 

940 

417 

80 
2 500 

85 

500 
000 

000 

000 

000 

565 

000 
000 
000 

100 000 
130 
550 
50 

000 
000 
000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARINI 
DEĞERLENDİRME GİDERLERİ 

14.571 Büro giderleri 10 000 
14.572 Ulaştırma giderleri 1 000 
14.573 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.574 Kim bedeli ^ 25 000 
14.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.576 Malzeme almı ve giderleri 50 000 
14.577 Yivccek alım ve giderleri 
14.579 Diğer alımlar ve giderleri 10 000 

(Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendir-
me giderleri toplamı : 172 000) 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.592 Halk eğitimi giderleri 1 996 ''56 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 300 000 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 137 500 
14.597 Özel eğitim giderleri 350 000 
14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider

leri 9 000 000 
(Diğer eğitim giderleri toplamı: 25 908 750) 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 200 900 

BASMAYAZI VE RESİMLERİ DERLE
ME MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 

14.951 Büro giderleri 8 600 
14.952 Ulaştırma giderleri 6 600 

20 000 
2 000 
10 000 
25 000 
10 000 
70 000 
'25 000 
10 000 

2 000 000 
320 000 
151 250 
375 000 

23 002 500 

200 900 

600 
600 

20 
2 
10 
25 
10 
70 
.25 
10 

2 000 
320 
151 
375 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
250 
000 

23 002 500 

200 900 

8 
6 
600 
600 
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15.218 Uygulama bahçeleri giderleri 
15.219 DİSCM- a l r d a r ve riOerkvi 

(Yatüı bölge okulları giderleri topla-
l a m ı : 3 5 067 510) 

ORTAOKULLAR, LİSELER, KOLEJ-
f .>Vl V-: İMAM - H A T İ P OKULLARI 
GİDERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.224 Kira bedeli 
15.225 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.227 Yiyecek alım ve giderleri 
15.228 Okul kütüphanesi giderleri 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 

(Ortaokullar, liseler, kolejler ve imam -
hatip okulları giderleri toplamı : 

30 616 600) 

İLK ÖĞRETMEN OKULLARI GİDER
LERİ 

15.231 Büro giderleri 
15.232 Ulaştırma giderleri 
15.233 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.234 Kira bedeli 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

200 000 
450 000 

14 000 000 
1 606 550 

50 000 
76:Î 200 

1 480 750 
264 500 

3 475 260 
339 000 
290 000 

6 786 000 
200 000 
300 000 
100 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L Lira 

220 000 
450 000 

:6 695 000 
1 706 550 

55 000 
856 100 

2 680 000 
3 290 950 
4 660 000 
' 337 000 
300 000 

6 900 000 
200 000 
339 000 
160 000 

Lira Lira 

220 000 
450 000 

16 695 000 
1 706 550 

55 000 
856 100 

2 680 000 
3 290 950 
4 660 000 

373 000 
300 000 

6 900 000 
200 000 
339 000 
160 000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lifa 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.235 Giyim - kuşam alım ve giderleri 16 193 750 
15.236 Malzeme alım ve giderleri 3 475 000 
15.237 Yiyecek alım ve giderleri 40 604 400 
15.238 Okul kütüphanesi giderleri 46 000 
15.239 Diğer alımlar ve gi&rleri 1 600 000 

(îlk öğretmen okulları giderleri topla
mı : 87 307 100) 

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARı ÎLE 
EĞİTİM ENSTITÜLERI VE YÜKSEK 
İSLÂM ENSTITÜLER! GIDERLERI 

15.241 Büro giderleri 3 803 488 
15.242 Ulaştırma giderleri 75 000 
15.243 Taşıt işletme ve onarma giderleri 73 000 
15.244 Kira bedeli 25 000 
15.245 Giyim - kuşam alım ve giderleri 3 523 00Q 
15.246 Malzeme alım ve giderleri 1 400 00Ö 
15.247 Yiyecek alım ve giderleri 8 955 450 
15.248 Okul kütüphanesi giderleri 105 000 
15.249 Diğer alımlar ve giderleri 1 600 000 

(Yüksek öğretmen okulları ile eğitim 
enstitüleri ve yüksek islâm enstitüleri 
giderleri top lamı : 23 877 120) 

ORTAOKUL VE LlSE SEVİYESİNDE
Kİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR 
GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 11450 000 
15.252 Ulaştırma giderleri 1000 000 

18 682 '500 
•3 557 000 
55 740 000 

50 600 
1 166 000 

4 088 320 
75 000 
80 300 
100 000 

4 239 700 
1 489 500 
12 093 330 

115 500 
1 600 000 

18 682 500 
. 3 575 000 
55 740 000 

50 '600 
1 660 000 

4 083 '820 
75 000 
80 300 

100 000 
4 239 700 
1 489 500 

12 093 300 
115 500 

1 600 000 

12 438 500 
1 000 000 

12 438 500 
1 000 000 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm top lamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri ,250 000 
15.254 Kira bedeli 1600 000 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 2 447 500 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 2 ©50 000 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 3 738 000 
15.258 Temrinlik malzeme alım ve giderleri 9 000 000 
15.259 Diğer alımlar ve giderleri 5 500 000 

(Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve 
meslekî okullar giderleri toplamı : 

42 874 525) 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK 
OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERİ 

15.261 Büro giderleri 757 916 
15.262 Ulaştırma giderleri 54 000 
15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri 25 000 
15.264 Kira bedeli 300 000 
15.265 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 149 700 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 352 000 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 402 570 
15.268 Okul kütüphanesi giderleri 365 000 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 704 059 

(Güzel sanatlar okul, yüksek okul ve 
Akademileri giderleri toplamı : 

3 305 675) 

'275 000 
1 808 000 
3 213 825 
2 750 000 
5 539 200 
9 İ100 000 
5 1950 000 

757 916 
54 000 
25 000 
300 000 
172 500 
387 200 
540 000 
365 000 
704 059 

£'75 000 
1 808 000 
•3 213 825 
ı2 750 000 
5 539 200 
9 900 000 
5 950 000 

757 916 
54 000 
25 000 

300 000 
172 500 
387 200 
540 000 
365 000 
704 059 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen KoLıisvoı,™ kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.293 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.294 Kira bedeli 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.298 Kitaplık giderleri 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî folklor enstitüsü giderleri toplamı : 
93 000) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

CLTMHURBAŞKANLICTT SENFONİ OR
KESTRASI GİDERLERİ 

15.311 Büro giderleri 
15.312 Ulaştırma giderleri 
15.313 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
15.315 Giyim -'kuşam, alım ve giderleri 
15.316 Malzeme afim ve giderleri 
15.318 Kitaplık giderleri 
15.319 Diğer alımlar ve giderleri 

(Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası gi
derleri toplamı : 831 550) 

36 425 2S5 

w> 000 
20 000 
85 Ci)0 
25 G00 
145 000 
10 000 

2 500 
4 500 
25 000 
20 400 
21. 000 
10 000 
9 oo0 

38 298 133 

245 000 
20 000 
65 000 
45 600 
159 500 
40 000 
256 450 

2 500 
4 500 
25 000 
20 400 
21 000 
10 000 
9 600 

40 593 183 

245 000 
20 000 
65 000 
45 G00 
159 500 
40 000 
256 450 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

DEVLET TİYATROSU, DEVLET OPE
RA VE BALESİ GİDERLERİ 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri 
15.332 Devlet opera ve balesi giderleri 

(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesi giderleri toplamı : 24 307 409) 
(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesine ödenecektir.) 

YETİŞKİNLER EĞlTÎM VE MEKTUP
LA ÖĞRETIM MERKEZ! GIDERLERI 

15.341 Büro giderleri 
15.342 Ulaştırma giderleri 
15.343 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.345 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.346 Malzeme alım ve giderleri 
15.347 Yiyecek alım ve giderleri 
15.348 Temrinlik malzemesi alımları ve giderleri-
15.349 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yetişkinler eğitim ve mektupla öğretim 
giderleri toplamı : 1 203 335) 

MlLLÎ KÜTÜPHANE GİDERLERİ 
15.351 Büro giderleri 
15.352 Ulaştırma giderleri 
15.355 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.356 Malzeme alım ve giderleri 
15.359 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî kütüphane giderleri toplamı: 690 460) 

9 389 881 
12 115 909 

83 335 
3 000 
20 000 
200 000 
10 000 
600 000 
230 000 
20 000 

200 000 
50 000 
10 000 
370 000 
23 460 

9 739 881 
12 567 528 

83 335 
3 000 
20 000 
226 000 
11000 
600 000 
240 000 
20 000 

200 000 
50 000 
10 000 
407 000 
23 460 

10 939 881 
13 367 528 

83 335 
3 000 
20 000 
226 000 
11 000 
600 000 
240 000 
20 000 

200 000 
50 000 
10 000 
407 000 
23 460 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lir; Lira Lira 

KİTAPLIKLAR GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.373 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.374 Kira bedeli 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.378 Yem alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

(Kitaplıklar giderleri toplamı : 2 849 529) 

ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.384 Kira bedeli 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.388 Müzelik eser alımı ile eski eser ihbariye 

ve ikramiyeleri giderleri 
15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 
6 650 000) 

475 090 
148 500 
10 000 
210 000 
88 250 
250 000 
20 000 
165 000 

1 975 000 
150 000 
125 000 

7 500 
mo ooo 
100 000 

«00 000 
2 875 000 

1 475 090 
148 500 
50 000 
248 139 
167 800 
275 000 
20 000 
165 000 

2 065 000 
150 000 
137 500 
17 500 
425 000 
100 000 

880 000 
2 875 000 

1 475 
148 
50 
248 
167 
575 
20 
165 

1 965 
150 

090 
500 
000 
139 
800 
000 
000 
000 

000 
000 

137 500 
17 
425 
100 

500 
000 
000 

080 000 
.2 875 000 
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Bölüm Madde Odeneğin cesidi 

15.461 
15.4G2 
15.468 
15.468 
15.469 

15.471 
15.472 
15.473 
15.474 
15.475 
15.476 
15.479 

15.481 
15.482 
15.483 
15.486 
15.488 

15.489 

B A S I L I E Ğ İ T İ M M A L Z E M E L E R İ HA
ZIRLAMA M E R K E Z İ G İ D E R L E R İ 
Büro giderleri 
Ulaşt ı rma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Baskı, kâğ ı t ve bu işle ilgili giderler 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Basılı Eğit im Malzemeleri Hazırlama 
Merkezi giderleri toplamı : 4 922 290) 

K A N D İ L L İ R A S A T H A N E S İ G İ D E R L E R İ 
Büro giderleri 
Ulaşt ırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Ki ra bedeli 
Giyim - kuşam al un ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer al ımlar ve 'giderleri 
(Kandil l i Rasathanesi giderleri toplamı : 

921 000) 

E ü İ T İ M BİRİMİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaş t ı rma giderleri 
Taşı t işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Mektup la öğretim, p lân a raş t ı rma ve de
ğerlendirme ve ilgili giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Eği t im birimi giderleri toplamı: 300 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

95 000 
30 000 

5 000 
1 692 290 

100 000 

İ>0 000 
15 000 
20 000 
11 000 
15 000 

350 000 
350 000 

20 000 
30 000 
10 000 
30 000 

200 000 
10 000 

Hükümete: 
Madde :J 

Lira 

95 000 
30 000 

5 000 
4 692 290 

100 000 

150 000 
15 000 
22 000 
11 000 

23 000 
350 000 
350 000 

20 000 
30 000 
10 000 
30 000 

200 090 
10 000 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 

Bölüm toplam. Madde Bölüm toplamı 
Lira Li ra L i ra 

95 
30 
5 

1 692 
100 

150 
15 
22 
1 1 
23 
350 
350 

20 
30 
10 
30 

200 
10 

000 
000 
000 
290 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

PLÂNLAMA VE ARAŞTİRMA DAİRESİ 
GİDERLERİ 

15.491 Büro giderleri 
15.492 Ulaştırma giderler! 
15.493 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.494 Kira bedeli 
15.495 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.496 Malzeme alım ve giderleri 
15.499 Diğer alımlar ve giderleri 

(Plânlama ve Araştırma Dairesi giderleri 
toplamı : 855 000) 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FA
KÜLTESİ HASTANESİ GİDERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
15.535 .Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 
15.537 Yiyecek alım ve giderleri 
15.539 D-iğer alımlar ve giderleri 

(Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi has
tanesi giderleri toplamı : 805 000) 

1 786 360 

10 000 
50 000 

200 000 
50 000 
50 000 

80 000 
5 000 
10 000 

•'()50 000 
5 000 

100 000 
5 000 

2 497 710 

10 000 
50 000 

600 000 
95 000 
50 000 

•80 
5 
10 
650 
5 

100 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

2 497 710 

10 
50 
600 
95 
50 

000 
000 
000 
000 
000 
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Bölünı Madde 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

- SANATORYUM PREVANTORYUM 
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 ahm ve giderleri 
15.549 Diğer alımlar ve giderler i ' 

(Prevantoryum - Sanatoryum «üçlorlerı top
l a m : 1 692 710) 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ÇEŞlTLÎ GİDERLER 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

40 000 
10 000 
10 000 
45 000 

150 000 
727 050 
443 710 

283 400 

YABANCI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ 
MÜFETTİŞLİKLERİ GİDERLERİ 

15.851 Büro giderleri 
15.852 Ulaştırma giderleri 
15.854 Kira bedeli 
15.859 Diğer alımlar ve giderleri 

64 400 
57 600 

115 000 
46 400 

62 989 556 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

60 000 
10 000 
20 000 
45 000 
350 000 
764 000 
443 .10 

356 400 

64 400 
57 600 

188 000 
46 400 

60 
10 
20 
45 
350 
764 
443 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
710 

356 400 

75 1' 177 300 

64 400 
57 600 
188 000 
46 400 

82 977 300 
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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 a l ı m l a r a giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 D1§ fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı iein 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 530 000 

50 000 
1 450 000 

:>>0 000 

260 000 

160 000 
100 000 

5 458 553 

25 001 

50 0.1 

5 383 551 

2 400 000 

ı~o0~000 
2 250 000 

50 000 

260 000 

JG0 000 
100 000 

7 220 800 

25 000 

50 000 

7 145 800 

2 400 000 

100 000 
2 250 000 

50 000 

260 000 

160 000 
100 000 

7 220 800 

25 000 

50 000 

7 145 800 



30 - Mîllî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komlsvonea kabul edilen 
Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Liı a Lira 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 85 000 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 40 000 
16.712 Karadeniz Teknik ve Atatürk üniversi

teleri temsil giderleri 20 000 
16.713 Akademiler temsil giderleri 25 000 
16.714 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul

ları temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı II 100 000 

16.810 3ina onarımı • ^iTcK^ToÖ0" 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 1 100 000 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 44 556 003 

16.910 Orta Doğu Teknik Üniversitesi cari gi
derleri 38 000 000 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necektir.) 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ 

16.921 Büro giderleri 2 700 000 
16.922 Ulaştırma giderleri 75 000 
16.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 300 000 

110 000 

40 000 

20 000 
25 000 

25 000 

11 224 000 

1o^oo^o0" 

1 224 000 

53 962 500 

44 765 000 

4 200 000 
77 500 

350 OOO 

110 000 

40 000 

20 000 
25 000 

25 000 

11 224 000 

10 000 000 
1 224 000 

61 762 500 

49 765 000 

5 500 000 
77 500 

350 000 
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Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

16.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.926 Malzeme alım ve giderleri 

(1 500 000 lirası Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ihtiyacı için Amerika'dan ge
tirtilecek malzemelerin, Gümrük Resmi 
hariç her türlü giderleri) 

16.929 Diğer alımlar ve giderleri 
(Atatürk Üniversitesi giderleri toplamı : 

9 552 500) 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
GİDERLERİ 

16.931 Büro giderleri 
16.932 Ulaştırma giderleri 
16.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.935 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.936 Malzeme alım ve giderleri 
16.939 Diğer alımlar ve giderleri 

(Karadeniz Teknik Üniversitesi giderleri 
toplamı : 2 445 000) 
DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ Gİ
DERLERİ 

0 Büro giderleri 
0 Ulaştırma giderleri 
0 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
0 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
0 Malzeme afim ve giderleri 
0 Diğer alımlar ve giderleri 

(Diyarbakır Tıp Fakültesi giderleri top¬ 
lamı : 16 003) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

90 000 
750 000 

350 000 

200 000 
125 000 

50 000 
50 000 
25 000 
25 000 

10 000 
1 000 

1 
1 

~ no0 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

125 000 
1 500 000 

500 000 

2 000 000 
125 000 
200 000 
70 000 
25 000 
25 000 

125 000 
3 000 000 

500 000 

2 000 000 
125 000 
200 000 

70 000 
25 000 
25 000 
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1969 yılı için 

Bölün, Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 

1060 "T99 645 

•12 163 448 

•68 270 384 

236 773 455 

•02 989 556 

2 341 008 488 

Hüküme 
Madde 
Lira 

*fie istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 

1 992 160 '346 

11 906 515 

93 108 521 

288 272 353 

75 177 1300 

2 460 635 035 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

ı kabul edilen 
Bölüm toplam) 

Lira 

12 000 

1 99'1 160 346 

11 906 515 

'92 556 521 

290 572 3513 

'82 977 300 

2 469 185 035 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölün, toplamı 

Lira Lira 

21.000 

0 

12.813 

0 

0 

0 

0 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Millî kütüphane etüt ve proje giderleri 
Millî kütüphane etüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
Meslekî ve teknik okullar etüt ve proje 
giderleri 
Öğretmen okulları etüt ve proje gider
leri 
İlköğretim «tüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
Güzel sanatlar etüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
Beden eğitimi etüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
Sağlık işleri etüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 21.811 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

2 000 000 

M0 000 ' 

000 000 

2 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaimi edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

3 278 000 

1 000 000 

500 000 

;3 000 

000 

5 000 
300 000 

1 22:* 0(K' 

1.™ 000 

100 000 

5 000 
0 

0 

0 

5 000 
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22.000 YAPI, TESİS 
GİDERLERİ 

VE BÜYÜK ONARIM 

22.611 
22.612 
22.G13 

H İ Z M E T L E R V E TURİZM S E K T Ö R Ü 
Kesim toplann 

E S K İ E S E R L E R V E MÜZELER 
Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri 
Teknik personel ücre t ler i 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

E Ğ İ T İ M SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

İ L K O K U L L A R V E BÖLGE Y A T I L I 
OKULLARI 

0 222 sayılı K a n u n gereğince i lköğret im 
kurumla r ın ın yapım, donat ım, büyük 
onar ım ve kamulaş t ı rma giderler i 

,:2.S21 YaiM. tcs..j ve büyük o; :a-n , , ü i , r ! ^ 
0 O,-taokul, lise ve koiejlev vnpi, tesis ve l,(i-

yük onarım gideı-leı-i 
(Bavmdır l ık Bakanlığı bük-osinin 22.831 
nci maddesine aktarı lacaktır .) 

1968 ödeneği 
Mad.le r.öiüm toplamı 
Lira Lira 

515 195 000 

Ü KjV'j 'MJO 

î) mi (ii,D 

6 000 000 

Hükümetç 
1939 yılı için 

•.ölüm ioi'/lamı 

ÎÜ0 42G CÜ0 

'O' '! O/V; 

{»*.){) (){:{) 

KM 828 OÜO 

7 000 000 

49 ()4<î 000 

•;ı:ea kabul edilen 
e Bölüm toplamı 

r 'v . . . 

13 750 000 

12 7^0 M00 

s;;;) O:H) 

0 

7 000 000 

0 

80 490 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HER DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARI 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 İler dereceli öğretmen okulları yapı, tesis 

ve büyük onarını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin1 22.851 
nci maddesine aktarılacaktır.) 
HER DERECELİ MESLEKÎ VU TEK
NİK OKULLAR 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.842 Teknik personel ücretleri 
22.843 Teknik personel geçici görev yolluğu 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜM* BAĞLI MÜESSESELER, 

22.851 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Güzel sanatlar yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktan-
lacaktır.) 

DİN EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.861 Yapı, tesis ve büvük onarım giderleri 

0 Din eğitimi yapi, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.817 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

1969 yılı için 
;yonca kabul edilen 

Bölüm toplamj 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 500 000 

111 310 000 
4 830 000 

720 000 

2 800 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 500 000 

18 095 000 

131 358 000 
5 150 000 
1 070 000 

2 000 000 

4 900 000 

1 000 000 

1 725 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

3 500 000 

0 

7 200 000 
1 150 000 

150 000 

2 000 000 

0 

1 000 000 

0 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

BEDEN EĞİTİMİ VK İZCİLİK MÜDÜR
LÜĞÜ 

0 Bedeı, eğitimi yapı, tesis ve büyük ona
nın giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır.)-

SAĞLIK İŞLEKt GENKL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.865 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ 

22.87.1 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
0 Kütüphaneler yapı, tesis ve büyük onarun 

giderleri 
(Bayındırlık Bakani.ğı bütçesine aktarıla
caktır.) 

YAYIMLAR VE BASILI EĞİTİM MAL
ZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
HALK EĞİTİMİ'GUNEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
0 Halk eğitimi yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.892 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

3 100 000 

440 000 

3 314 000 

440 000 

400 000 

600 000 

150 000 

600 000 

1 000 000 

600 000 

0 
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Bölüm Madde Ödeneğin ceşid 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam, Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira' Lira Bira 

23.000 

YÜKSEK ÖĞRETİM 
22.891 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yapı, te

sis ve büyük onarım ^derleri 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ödene
cektir.) 

KANDtLLl RASATHANESİ 
22.895 Yaps, tesis ve büyük onanın, giderleri 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım ederleri 
0 Atatürk Üniversites, yapı, tesis ve büyük 

onarmn öderleri 
' (Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.821 

nei maddesine aktarılacaktır.) 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
0 Karadeniz Teknik Üniversitesi yapı, te-

W ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.827 
nci maddesine aktarılacaktır.) 

MAKÎNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

34 240 000 

•12 800 000 

850 000 

91 557 000 

12 500 000 

200 000 

500 000 

103 0Ü( 

42 500 000 

L 200 000 

000 103 590 000 
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Bölüm Madde Ödemem çeşidi 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenci Ko*r.i:;v<,;.,:l k;;!;*! edilen 

Madde Dölüm toplamı Madde Bölüm toplana Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 91 557 000 103 090 000 103 590 000 

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 DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARI 

23.831 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.832 Taşıt alımları 
HER DERECELİ MESLEKÎ VE TEK
NİK OKULLAR 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.842 Taşıt alımları 
23.843 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAYIMLAR VE BASIL! EĞÎTLM MAL
ZEMELERİ CENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

23.851 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

840 000 
750 000 

:0 :>:;8 oo0 

î) :>H5 000 
500 000 

3 1:;7 000 
1 100 000 

-10 000 

1 000 000 
500 000 

25 000 000 
245 000 

12 000 000 
2 000 000 

48 005 000 
980 000 
70 000 

2 000 000 

1 000 000 
500 000 

25 000 000 
245 000 

1 i 500 000 
2 000 000 

48 505 000 
980 000 
70 000 

2 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 6 0 6 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Liı •a Lira Lira 

DİN İŞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
23.861 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.871 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımlan 

23.872 Taşıt alımlım 
KARADENÎZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

23.881 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.882 Taşıt alımlar] 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

28.885 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.886 Taşıt alımları 
KANDİLLI RASATHANESİ 

23.891 Makina, teçhizat alımları ve. büyük ona
rımları 

23.892 Taşıt alımları 
ÎLKOKULLAR VE YATIHI BÖLGE 
OKULLARI 

23.895 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

700 000 

800 000 
450 000 

4 500 000 
400 000 

1 00ü 000 
500 000 

2 970 000 

1 085 000 
2 000 000 

2 000 000 

800 000 
600 000 

2 000 000 
300 000 

500 000 

3 000 000 
70 000 

1 500 000 

2 000 000 

500 000 
600 000 

2 000 000 
300 000 

500 000 
300 000 

3 000 000 
70 000 

1 500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'arm 
Lira Lira Lira Lira 

GÜZEL SANATLAR GENUL MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.897 Makina, teçhizat alımlan ve büyük oım-
runları 
BHDEN EĞİTİMİ YU İZCİLİK MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.898 Taşıt alımları 
21.000 ETÜT VE PROJU GİDERLLRİ 

Dölümü toplamı 
22.000 YAPİ, TESİS VE BUYOK ONARIM 

GİDERLERİ Dölümü toplan.ı 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YL TAŞİT ALIM

LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

102 000 

270 000 

250 000 

770 000 

2f)0 000 

2 000 000 

515 195 000 

91 557 000 

608 752 000 

3 278 000 

400 42(5 000 

103 (.90 000 

566 794 000 

5 000 

80 490 000 

103 590 000 

184 085 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ ¥ 2 TEA^SFSP- HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

31.000 

32.000 

Ödeneğin cedicH 

T - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VS SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesimtoplaım 

31.421 Sağır, dilsiz ve körler okulu sermayesine 
31.422 3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî 

ve teknik öğretim, okulları döner serma
yesine 

31.423 il;.rr;H..Î:^,iokrJla:-ı döıuM-s(v:u,ytîyine 
31.424 Devlet kitapları döner sermayesine 
31.425 6990 sayılı Kanunun 10 neu maddesi 

n.-.n.KU Alutürk I k ü v ^ i i . s i <jiı'iliği 
döner sermayesine 

31.426 336 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uya
rınca Karadeniz Teknik Üniversitesi dö
ner sermayesine 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümete > islen,n K<,a,;vonca. kaimi edilen 

Madde Bölüm toplana Madde V.ölüm loplam, Madde lîülü.n toplamı 
Lira Lira U,a Lira Lira. Lira 

775 002 

25 000 

500 000 
1 
1 

775 002 

775 002 

2 5 000 

:>()0 0oo 
1 
1 

775 002 

1 525 002 

25 000 

1 250 000 
.1 
1. 

1 535 002 

200 000 200 000 

50 000 , 50 000 

22 000 000 22 500 000 

22 000 000 22 500 000 ' 

200 000 

50 000 

22 500 000 

22 500 000 
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Bölüm Madde 

34.000 

Ödeneğin çeşidi 

U - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELI 
ÖDEMELER 

IDARELERE 
Kesim toplamı 

34.220 

34.240 

34.610 

34.720 

34.725 

35.000 

Meslekî eğitim merkezine yarilim olmak 
üzere (Orta - Doğu Teknik Üniversite
sine) 
Fen öğretimini geliştirme projesi için 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumuna 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
îlâve gıda yardımı karşılığı olarak Mer
kez Bankasındaki ÇARE nin fon hesabına 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER ' Kesim toplamı 

Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna 

SOSYAL TRANSFERLER 

- 6 0 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira ' Lira 

1 359 000 

1 059 000 

300 000 

1 500 000 

1 564 417 

4 423 417 

1969 yılı iciıı 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam, 
Lira L ir, Lira Lira 

1 300 000 

1 (100 000 

300 000 

1 ' 0 0 000 

1 600 .187 

4 11 4 400 167 

1 289 417 1 289 417 
275 000 310 750 

12 642 698 18 02: 

1 300 000 

1 000 000 

500 000 

4 400 167 

022 725 

1 500 000 

1 600 167 

1 289 417 
310 750 

23 337 725 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.646 Güzel sanatlar alanında üstün başarı gös
terenlere teşvik Ödülü 

35:647 7117 sayılı Kanuna göre ilkokul öğret
menleri sosyal yardım sandığına 

35.648 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğrenci kantinine yardım 

35.649 Yüksek teknik okulları öğrenci kantini
ne yardım 
DERNEK, BİRLİK, KÜI'UM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.711 Bakanlık Memur ve Müstahdemleri Yar
dımlaşma Sandığına (Öğle yemekleri ıcin) 

35.712 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Öğle yemekleri için) 
(Memur ve müstahdemleri yardımlaşma 
sandıklarına yardım toplamı' : 240 725) 

35.720 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğ
rencilerine ilâç ve tedavi ve para yardım, 

35.730 Prevantoryum - sanatoryum pansiyonu
na yardım 

35.740 (Memleket içi bilim ve meslek kurumları 
ile gençlik teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

210 002 

10 001 

100 000 

70 001 

30 000 

12 432 696 

280 000 

10 000 

100 000 

85 000 

85 000 

17 742 725 

595 000 

10 000 

100 000 

400 000 

85 000 

22 742 725 

141 775 

50 000 

107 000 

60 000 

120 000 

178 225 

62 500 

107 000 

75 000 

120 000 

178 225 

62 500 

107 000 

75 000 

120 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.300 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.760 Korunmaya muhtaç, çocuklar hakkında
ki 6972 sayüı Kanun gereğince birliklere 
yapılacak yardımlar 

35.770 Menfur çocuklarının pansiyon ücretlerin
den indirmeler karşılığı 

35.820 .Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benze
ri teşekküllere yardımlar (bu tertipteki 
.ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan 
ve ilgili bakan tarafından müştereken ya
pılır.) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.000 Oeçen yıllar borçları 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

11 753 921 

200 000 

13 000 000 

200 000 

16 000 000 

200 000 

4 000 000 6 000 000 
400 000 4C0 000 400 000 

400 000 

775 002 

22 000 000 
4 423 417 

12 642 698 
400 000 

40 241 117 

400 000 400 000 

775 002 

22 500 000 
4 400 167 

18 022 725 
400 000 

46 097 894 

1 525 002 

22 500 000 
4 400 167 

23 337 725 
400 000 

52 162 894 
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Rapor 
14 . 1 . 1969 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

19,09 {Bayındırblk Bakanlığı bütçesini incelemiş ve tanzim ettiğimiz raporla yüksek komisyonun tetkiklerine arz etmiş bulunuyoruz. 
Bütçe raporları hakkındaki genel esaslara uy gun olarak Bakanlığın; 
A) Kuruluş ve görevleri, hizmetlerinin niteliği ve gerçekleştirme olanakları, 
B) Hizmetlerin gerçekleşmesinde ileriki yulara ait program ve tasavvurlar, 
C) Kalkınma Plânında yer alan yatırımların seyri ve bugünkü durumu, 
D) 1968 yılı bütçe uygulaması, 
E) 1969 yılı bütçe teklif ve hedeflcri, 
Bu incelemeye konu tenkil etmiştir. 

A) Kuruluş, görevler, hizmetlerin niteliği ve gerçekleştirilmesi: 
1. 3611 sayılı Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair Kanun ile 56(3,9 ve 5367 sayılı kananlarla, -Bayındırlık Bakanlığının ve Bakanlığa 

bağlı Karayolları 'Genel Müdürlüğünün hizmet ' apsamı; yurdun tüm ulaştırma faaliyetlerinin ; İt yapısını teşkil eden karayolları, demiryolları, 
limanlar, barınaklar, hava meydanları ve limanlan, akaryakıt tesisleri ile Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması ve mülhak 
bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelerce yaptırılacak binalarla ilgili büyük proje ve (keşiflerin tasdiki ve bütün yapı islerinde kullanılacak 
tüzük yönetmelik ve şartlarının tanzimi olarak belirtilebilir. Bu hizmetleri;! niteliği; kalkınma plânlarının muhtelif sektörlerine dağılmış .ola
rak plâna tam bir uygunluk içinde, ekonomik ve sosyal alanlardaki kalkınmalım temelini (alt yapısını) teşkil etmesidir 

2. 30 sene kadar evvel hazırlanmış olan Bakanlık Teşkilât Kanunu uzun vadeli plânın gereklerini tam olarak karşılamıyacak durumdadır. 
Yurdun Bayındırlık konusunda Bakanlığın yaptığı ve yapması lâzımgelen «örevleri, tam olarak sınırlandırmıvan bu kanunun, günün ihtiyarları
na göre yetki, kapsam açısından yeniden düzenlenmesi gereklidir. Bu husus Bakanlıkça da .gife önüne alınarak eski tasarı geri alınmış ve hasırla
nan yeni tasarı, görüşleri alınmak üzere ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir. Yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Bakanlığın teşkilât ve kadro durumu büyük bir özellik göstermektedir-. Anagörevleri tamamiyie teknik bir mahiyet arz eden Bakanlık camia
sında 1 817 mühendis, mimar tekniker ve 146 teknisyen çaymaktadır . Bakanlığın bütün personeli idiler hariç 2 802 dir. 

Bakanlık bütçesi ve eleman adedi muikayese edildiği zaman ve diğer kuruluşlar gö* önüne alınırsa; Bakanlığın bilhassa teknik kadroda büyük 
randıman aldığı görülür. 

Bakanlıkta çalışan teknik kadro büyük bir çoğunlukla 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerine göre hizmet görmektedir. 
Teknik kadronun ücret statüleri, sosyal hakları, güvenç le r i bakımından hiç de tatminkâr olmıyan böyle bir yönetmelikle iktifa edilmesi ve kal
kınmanın % 80 yükümü omuzlarında taşıyan ve 657 sayılı Kanuna tabi memurların adedi itibariyle % 5 ini teşkil eden teknik kadronun hizmet 
statülerinin bu halde bırakılması hatalı bir tutum olarak görülmektedir. Son bir sene zarfında yevmiyeli teknik personelin durumlarını düzenle
mek üzere yevmiyelerinin % 10-15 civarında artırılması, "senelik izin haklarının iâzami 25 güne çıkarılması yolunda yapılan tadil, .olumlu bir 
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davranış olmakla beraber kâfi değildir. 228 saydı Kanunun tadili ile bu elemanların maaş ücret ve yevmiyede gecen hizmetlerinin tevhidi yolun
da yapılmış lolan kanun teklifi kabul edildiği takdirde, müşkül durumda olan teknik elemanların emeklilikleri konusunda bir ferahlık yaratılabi
lirse de sorunun esas çözümü, teknik personelin ayrı bir kanunla bütün haklarının sağlam bir esasa bağlanması seklinde olabilir. Adcdleri 470 bi
ni bulan Devlet memurları içinde teknik mamurların sorunlarını çözmeğe imkân yoktur, İlk ızamanlar Anayasaya aykırı olacağı düşüncesiyle 
böyle bir kanunun çıkarılması yoluna gidilmemiş ve -zaman kaybedilmiştir. Bayındırlık B a k a n ı m d a bu yolda'yapılmış çakışmalar mevcuttur. 
Kalkınmanın aksamaması bakımından Hükümetin bu konu üzerinde önemle durmasının lüzumunu "belirtmek isteriz. 

Hizmetlerin gerçekleştirilmesi: 
Gaye, bayındırlık hizmetlerini daha tesirli ve daha ekonomik şekilde yerine getirmektir, Bay mdırlık Bakanlığı kendi organizasyon yapısını bu 

gavevc uygun olarak mizamlamak yolundadır. Bunun için; 
'a) İnşaat projelerinin öngörülen sürelerde, hattâ daha evvel hazırlanmasını mümkün kılacak bir iş akışı ve organizasyon. 
b) Projelerin en ekonomik şekilde gerçekleş meşine ait iyi bir .plânlama ve kontrol ; 
c) Projelerin tetkiki safhasında ıgayeyi'temin edecek kuvvetli teknik potansiyel temini, gerektiği üzerinde durmaktadır. 
Teşkilâtın eski olması, iş akışının işleri en seri şekilde neticelendirecek seyri takibetmemesi, lüzumsuz dolaşmalar ve kırtasiyeciliğin mevcut bulun

ması, yardımcı personel ve malzeme gibi yan hizmetlerin modern esaslara ıgöre organize edilmemiş 'olması dolayısiyle teknik personel gücünün bu 
sahalarda israf edilmesi sebepleriyle, vücuda gelen aksaklıklar; ar .u edilen neticeleri engellemektedir. Bunları gö,z önünde tutan Bakanlık; 

a) (icnel bütçe raporunda zikredilen organizasyon ve metot ünitesini kurarak müspet bir çalışmaya girmiştir. IMen Yapı ve imar isleri 
Reislik. Zatişleri" Müdürlüğü ve Malzeme Müdürlüğünde modern ihtiyaçlara cevap verecek şeki ldeük organizasyon değişiklikleri yapılmıştır'. 

b)1 Kevk ve idarenin gelişebilmesi amaciylc dünyada kullanılan en modern tekniklerden biri olan hedeflere göre yönetim sistemini uygula
maya başlamıştır. 

Bu sistem esas i t ibariyle: 
1. Bakanlığın hedeflerinin önceden tesbiti; 
2. Bu hedeflerin, Bakanlık ünitelerine ihtisas kollarına göre, dağıtılması; 
3. Hedeflerin ieabettirdiği anafaaliyet alanlarının ve bu faaliyet alanlarına göre hizmet tariflerinin yapılması; 
4. Hizmet tarifeleri ile tesbit edilen "işlerin süre, maliyet, kalite 'standartlarının tâyini ve kontrol vasıtalarının tesbiti seklindedir. 
c) Bakanlıkta, ayrıca bir iş değerlendirilmesi plânı yapılmış ve bu plâna göre Zatişleri Müdürlüğünde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalış

malar hemen meyvasmı vermiş, ve Zatişleri ve Malzeme' Müdürlüğünde 300 bin lira kadar tasarruf sağlamanın ve bilhassa işleri süratlen
dirmenin mümkün olduğu memnuniyetle görülmüştür. Bakanlığın bu yoldaki çalışmalarının yakın zamamda «ok iyi sotoelar yereceğini kay
detmek isteriz. " * J 

d) Bakanlıkta hizmet içi eğitim konusu önemle ele alınmış ve bu çalışmaların koordinasyonunu temin etmek üzere bir eğitim komisyonu 
kurulmuştur. 

Bu komisyonca 22 . 1 . 1968 tarihinden itibaren 18 . 11 . 1968 tarihine kadar sürveyanlar, teknikerler için süreleri 5 - 8 hafta olmak üzere 
muhtelif konularda 4 kurs tertibedilmiş bulunmaktadır. 
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B) Hizmetlerin gelişmesi ve ileriki yıllara ait program ve tasavvurlar : 
1. Bayındırlık Bakanlığmın niteliğim yukarda belirttiğimiz hizmetlerinin plânlı devreye tnm tarihinden itibaren gelişmesi aşağıdaki eotve 

de sunulmuştur. 

1963 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

1964 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

1965 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

1966 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

1967 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) Cari 
harcamalar 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 
Toplam 

harcamalar 

19 177 000 
36 286 000 

20 039 455 
200 393 472 

20 124 309 
245 793 472 

21563 207 
277 293 473 

22 047 776 
336 267 730 

551 734 430 
858 263 000 

639 690 070 
539 237 000 

637 041 509 
629 000 000 

865 513 092 
784 579 000 

856 849 066 
917 000 000 

- 570 911 430 T. 1. 
- 894 648 800 T. =1. 

Toplam 1 465 559 430 T. I, 

35 210 500 691 640 025 Tl. 
153 232 587 892 863 059 Tl. 

Toplam 1 584 503 084 Tl. 

19 175 500 676 341 318 Tl. 
146 430 946 1 021 224 418 Tl. 

Toplam 1 697 565 736 Tl. 

16 340 500 903 417 199 Tl. 
145 108 000 1207 354 580 Tl. 

Toplam 2 210 771 779 Tl. 

13 810 501 892 707 343 TL 
97 728 396 1 350 996 126 Tl. 

Toplam 2 24< 243 703 469 Tl. 
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1968 Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

( A / n Cari 
harcamalar 

322 047 557 
351 816 214 

*1969 bütçe tasrısı (Diğer bütçelerden 
transfer hariç) : 

Bayındırlık Bakanlığı 22 775 847 
Karayolları Genel Müdürlüğü 450 000 000 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 

962 707 070 
1091000 000 

998 139 085 
156 850 000 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

14 890 501 
136 137 195 

Toplam 
harcamalar 

999 645 128 Tl. 
1578 954 009 Tl. 

Toplam 2 578 599 137 Tl. 

22 135 504 1 043 050 436 Tl. 
150 464 994 1 757 315 248 Tl. 

Toplam 2 800 365 684 Tl. 

NOT : 
1. Yukarda gösterilen rakamlar içine 1963 - 1968 yuları için diğer bütçelerden yapüan trans

ferlerle eh ödenekler dâhü edilmiştir. ' 
2. 1969 yılı içinde diğer bakanlık ve idareler bütçelerinden Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 

250 000 000 'lira * transfer edüeceği tahmin edilirse, bakanlığm 1969 yılı bütçesi 3 050 365 684 Tl. 
baliğ olacaktır. 

II - Bakanlığım ileriki yıllara ait program V J tasavvurları. 
İkinci Beş yıllık Plânda öngörülen ulaştırma ali yapısı yatırımları ve Üçüncü Beş Yıllık Plânda çok daha gelişmesi zorunlu yatırım hacmi esas 

alınarak ve Devlet ve diğer kamu hizmetlerine alt bütün inşaatın Bakanlıkça yürütülmesi prensibine göre düşünülmektedir. 

Kuruluş ve özel kanunlarla sorumluluğuna v ı i l m karayolu, demiryolu, limanlar, hava alanlar' ve akaryakıt tesislerini kapsıyan ulaştırma 
sistemi altyapılarının günün ve 'geleceğin ihtiyaçlarını en ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleline âzami ölçülerde yaklaşılmasına imkân ve
recek nitelikte ve nicelikte yapılmasını sağlamak ve bunlara ait uzun süreli yatırım plânlarını etüt ve araştırmalara ve ilgili kuruluşların görüş 
ve işbirliğine dayanarak hazırlamak, Bakanlığın ulaştırma alt yapı yatırım politikasının temel ilkelerini ve amacım teşkil eder. 

Bakanlıkta bu maksatla kurulmuş bulunan «Fizibilite Koordinasyon Grupu» tarafından ya . İ l ı k t a olan envanter ve değerlendirme çalış
maları devam etmekte olup kısa süre sonra so melanarak tesbit edilecek memleket çapında ulaştırma taleplerine dayanarak; ve Bakanlığın bün
yesine dâhil kuruluşların da işbirliği âle her sektör' için uzun .süreli (10 yıllık) yatırım plânları vo projelerin hazırlanmış olacaktır. 
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Demiryol şebekemizin trafikte karşılaştığı dar boğazlardan kurtarılması, plân tatbikatının şebekeye yükliyeceği kütle nakliyatı problemi
nin taşıdığı önem, dalayısiyle daha ıevvel yapılmış ilk etütlere dayanılarak 1972 - 1982 yılları arası 10 yılı kaplıyacak bir döneme ait ihtiyaçları 
kapsıyacak şekilde şebekenin planlanması hazırlanmış olup, bu plân yeniden 4075 kilometre demiryolunun inşasını hedef tutmakta ve buna ait 
tahmini yatırım tutarı 10 mlilyar Mra olarak takdir edilmektedir. Plânda tesbit edilen inşaa,sıralan gelecek plân dönemlerinin taleplerine ve ha
zırlanmakta olan genel hamule tahminlerine göre ayarlanacaktır. Bu plânın tatbiki ile şebekede hat boyu 12 000 kilometreye ulaşacak ve mem
leketin Doğu'su, Batıya, Kuzey bölgeleri Güney bölgelerine muhtelif istikametlerde bağlanmış olacaktır 

Yurdumuzun Batı - Doğu ve Güney - Kuzey anabağlantılarının modern demiryolu yapımı ve işletmesi ilkeleri içerisinde sağlanması,, komşu 
memleketlerle bağlantıların kurulması ve demiryolu ulaşımında medeni dünyanın eriştiği yüksek sürat ve emniyet demdryollarımızm gelişmesin
de yön verici faktörler olduğu göz önünde tutularak; İstanbul - Ankara arasmı 450 Em ve 5„5 saate indirecek olan Arifiye - Bsenkent hattı ile 
Amasya - Soımucuk ve Şefaatli - Yıldızeli hatlarının ilk plânda ele alınmaları öngörülmektedir 

Demiryolu inşaatı lile ilgili raytravers, bağlantı malzemesinin tamamının yurt içinde yapılması tasarlanan cm önemli konulardan biridir. 
Bugün içıin rayların, yurt içinde kâfi derecede istihsali mümkün olmadığımdan dışardan getirilmesi zarureti vardır. Bu imalâtın, yapılacak 

3 ncü Demir - Çelik Fabrikası programına alınması öngörülmektedir. 

Halen travers ve bağlantı malzemesi durumu şöyledir : Bugün demiryolu inşaatında C. T.C. muhabere sistemimi aksattığından ve elektrikli hat
larda mahzurlu olduğundan demir travers kullanılamamaktadır. Beton ve ahşap traversler kullanılmaktadır. 

A W traversler, Orman İdaresinden temin edilerek Derince Ve nakil edilmekte T.C.D.D. nm Derince Fabrikasında kreozotla enjekte ettirile
rek işyerine sevk edilmektedir. 

Bakanlığın travers ihtiyacı senede 400 blin civarındadır. Ayrıca T.C.D.D. nin eski traversleri değiştirmek, ve sair ihtiyaçları da, senede 500 
bini bulmaktadır. 

Ahşap traverslerin pahalı olması, ömürlerinin kısa bulunması ve nihayet enjeksiyon güçlükleri, ihtiyacın mümkün olduğu ndsbette beton tra
verslerle teminini zaruri kılmaktadır. 

Beton traversler : 
Bu traversler halen yurdumuzda yalnız T.C.D.D. nin Afyon Fabrikasında amal edilmektedir. Yüksek kaliteli çelik temin edilebildiği takdir

de, bu fabrikanın âzami kapasitesi senede 200 bindir. Fabrika mamûlâtı T.C.D.D. nin ihtiyacına ancak kâfi gelebildiğinden, ayrıca yüksek vasıflı 
çelik teminindeki güçlüklerden dolayı fabrika Bakanlığa karşı bağlantıya girmemektedir. Bu durum karşısında Bakanlık âcil ihtiyaçlar dolayı-
siyle özel sektöre başvurmuştur. Özel sektörde bu işle bir firma ilgilenmektedir. 

Bıı firmanın yüksek kaliteli çelik teminindeki zorluk ve bu iste tecrübesiz olması dolayısiyle ecnebi bir ortak aramakta bulunduğunu incelemeleri
miz sırasında öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlığın bu yokla yeni'imkânlar aramasını önemle belirtmeyi faydalı görmekteyiz. Ayrıca küçük bağlantı 
malzemesinin yurt içinde yapılamıyan parçalarının ithali yoluna gidildiğini;, bunların yerli imalâtı için Bakanlığın T.O.D.D., M.K.E. nezdinde te
şebbüslerde bulunduğunu fakat kati bir netice almamadığ, da görmüş bulunuyoruz. Bu yoldaki gayretlerin artırılmasını ehemmiyetle belirtmek 
isteriz. 
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Kıyı tesisleri : 
Bu konudaki tasavvurlar; saMUenimizi teçhiz edecek balıkçı umanları, turistik umanlar, barınma ve çekek yerleri, iskeleler köy iskeleleri. 

Halen adetleri 11 olan balıkçı limanlarının ileriki 10 yılda 70 e çıkarılması, buna muvazi olarak diğer barınma, çekek yerleri, turistik limanlar 
ve iskelelerin komşu denizel milletler seviyesine ulaştırılması, üzerinde toplanmıştır. Bu alanda sahillerimizde yapılmakta olan etütlere yoğun 
bir «ekilde devam etmektedir. Ayrıca mevcut ve yapılmakta olan limanların ekipmanla donatılmasına devam edilmesi ö n g ö r ü l e n l e r d e n d i r . 

Halicin temizlenmesi ve sahillerde turistik yol ve tesisler yapılması konusu üzerinde de Bakanlığın tasavvurları vardır. Bu konuda ilk etütlere 
başlandığı ve hazırlanan ilk raporlarda, projenin ilk etabının 780 milyon liraya malolaaağmm meydana çıktığını, ilerki yıllarda uygulamaya geçmek 
üzere incelemelere devam olunduğunu yüksek heyetinizin ıttılaına sunarız. 

Kıyılarımızın muhtelif küçük tesislerle donatılması yanında büyük limanlarımızın modern ekipmanla teçhizine devam edilmesi de önemli işler 
arasındadır. Bu donatımın limanların hinterlandı ve limana sevk olacak emtianın miktar ve cinsi ile ulaşma şartlarının göz önünde tutulmak 
suretiyle yapılması bittabi göz önünde tutulmaktadır. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri : 
Uçakların dev adımları ile gelişme yolunda olması dolayısiyle uçakla gelecek turist miktarı büyük bir önem kazanmıştır. Istanbuldan geçen 

uluslararası hava seferlerinin başka memleketlere kayması tehlikesi karşısında, büyük bir hamle ile ele alman Yeşilköy Hava Limanının inşasına 
başlanmıştır. Yukarda belirtilen şartlar muvacehesinde, yalnız Yeşilköy Hava Limanının gelişen ihtiyaca kâfi gelemiyeceğini çok evvel göz 
önüne alan Bakanlık, yurdun muhtelif bölgelerine kütle nakliyatı yapan büyük uçakların (Hava Otobüsleri) emniyetle inip kalkabileceği muh
telif meydan projeleri üzerinde durmuştur. 

önümüzdeki senelerde halen başlanmış olan Gaziantep Meydanına ilâveten; Muğla, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon, Van meydanlarının ele 
alınması düşünülmekte olduğu görülmüştür. 

Akaryakıt tesisleri : 
Akaryakıt tüketiminin süratle artması netice"*'; akaryakıtın Karayolları vasıtalariyle naklinin rantabl halden çıkma durumunda olması dolayı-

siyle, üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine akaryakıtın borularla (Pipe - line) nakli hususunda; ilgili bakanlıklarla işbirliği halinde çalışıl
maktadır. 

Devlet ve diğer kamu hizmetleri 
Devlet ve diğer kamu hiizmetlerine ait binaların yapılması konusunda; Bakanlıkça üzerinde durulan en önemli nokta, Devlet ve kamuya 

ait bulunan binaların yapım işlerinin, dağınık v3 ayrı ayrı teşkilâtlanmış ünitelerden alınarak hepsinin Bakanlıkta toplanmasıdır. 
Bu suretle teknik elemandan, zamandan ve diğer hususlardan büyük tasarruf sağlanacaktır. 
Bakanlıkça bu yolda yapılan çalışmalar sonunda,, yukarda izah edildiği gibi, bugün Bakanlık idinde olsa daha, iyi neticelerin alınacağı 

görülmüştür. 
Ayrıca 'gecen yıldan itibaren önemli şekilde ele alman müteahhitlerle vâki ihtilâfların derhal karara bağlanması, katî hesapların işin hitamın

da derhal neticelendirilmek, büyük inşaatın en g ^ iki senede tamamlanacak ve hizmete verile 3ek üniteler (10 milyonluk) halinde ihale edil-
mesi prensiplerinin, verimli şekilde takibimde burada kaydetmek gerekir. Bu tedbirler neticesinde, bekliyen 1 000 e yakın katî hesap işleri tasfi-
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ye edilmiş, mahkemeye inıihal eden birkaç ihtilâftan başka, mütaahhitlerle hiçbir ihtilâf .konusu kalmamış, sürüncemede olan bütün inşaatlar 
tamamlanmıştır. Bu arada İstanbul Opera binasın nida geri kalan ufak tefek noksanlarının ikmal edilerek, Şubat 1969 ayında faaliyete geçebilece
ğinin kuvvetle tahmin edildiğini, memnuniyetle zi kretmek isteriz. 

C) Kalkınma Plânında yer alan yatırımların seyri bugünkü durumu : 
1. Bakanlıkça kalkınma plânına uygun olarak ele alman yatırımlara bütçe imkâları dâhilinde .levam edilmektedir. 
Demiryollar : 
Birinci Beş Yılbk Kakınma Plânıma dâhil bulunan 
Gebze - Arifiye çıift hattı 
T a t v a n - V a n - İ r a n hudut hattı 
Cebeci - Kayaş çift hattı 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu hattı 
Keban ve Kartalkaya barajları sebebiyle yapılan varyant işleri. 

1. - Gebze - Arifiye çift hattı : 
.Beş kısım halinde inşası düşünülen ve tamamı 80.7 Km. olan bu hattın 4,5 Km. lak 1 nci kısım inşaaü pozu ile binlikte tamamlanmıştır. 
İzmit şehri içerisine rastlıyan 4 ncü kısım inşaatı haricinde ddğer üç kısıım üzerinde inşaat devam etmektedir. 
2 nci kısım alt yapı inşaatı % 65 nisbetinde ikmal edilmistir." 1970 yılı içimde poz yapumına hazır hale getirilmiş olacaktır. 
3 ncü kısım alt yapı inşaatı % 45 nisbetinde ik-.mil edilmiştir. 1970 yılı sonunda poz yapımına hazı,- hale 'getirilmiş olacaktır. 
İzmit geçişini ihtiva eden 4 ncü kısmın tek hatla işletilmesinin mümkün olduğunun T.C.D.B. tarafından bildirilmesi üzerine bn kısmın inşaa

tından vazgeçilmiştir. 
5 nci kısım alt yapı inşaatı % 80 nisbetinde iknml edilmiştir. 1969 yılı sonunda poz yapımına hazır haie getirilmiş olacaktır. 
2. - Tatvan - Van - tran Hudut Hattı : 
Proje 118,7 Km. lik demiryolu, Tatvan - Van feri limanları ve tren ferilerinden müteşekkildir. 
İki kısım halinde çalışılan demiryolu alt yapı inşaatına bu yılda devam edilmiştir. 
1 nci kısım alt yapı inşaatı 1968 yılı sonunda poz yapımına hazır hale getirilmiştir. 
2 nci k ı sm alt yapı inşaatı % 75 nisbetinde ikmal edilmiştir. 1969 yılı sonunda poz yapımına hazır hale getirilmiş olacaktır. 
AID kredisinden karşılanmak üzere üst yapı malzemesi siparişe bağlanmıştır. 1969 yılında alt yapısı tamamlanan kısımlarda demiryol pozuna 

başlanabilecektir. 
Tatvan - Van feri limanları inşaatına 1968 yıh inşaat mevsiminde de devam edilmiştir. 1970 yılında 'bitirilmiş olacaklardır 
Ferliler malzemeleri ihzar edilmiş d n p montajlarına geçilmiştir. İki feriden ilki 1970 yılı sonunda ikincisi !9(>1 ydı sonunda bitirilmiş ola

caktır. 

3 — Cebeci - Kayaş Çift hattı : 
9,6 Km. Hk bu hattm~.alt.vapı a n u t u m i,;: yı! içiıule de devam edilmiştir. İnşaat % 85 nisbetindM ik;mi rdikın.tm İT,.!, ü , t™ P , malzemesi te

nim edilebildiği takdirde l!>6<f yıh sonunda hizmete' açılmış olacaktır. 

http://ik-.mil
http://hattm~.alt.vap�
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4 - Pehlivanköy - Ed ime - Bulgar Hudut Hatt ı : 
İ s tanbul - E d i m e - Bulgar i s tan h u d u d u ulaş ımının Millî h u d u t l a r içerisinde yapılması maksadiyle inşaat ına haşlanı lan 67,9 Km. lik b u h a t t ı n 

a l tyapı inşaa t ına 1. ve 2. k ıs ımlarda bu yıl hande de devam edilmiş, 3. kısım inşaat ına haşlanıl misti:-. 
Ed i rncye k a d a r -olan 1. ve 2. k ıs ımlarda a l tyap ı inşaatının % 75 i ikmal edilmiş olup bu iki kısım Îiî0î) y.lı sonunda poz yapımına hamr ha

le get ir i lmiş olacaktır . 
Yeni başl ıyan Edi rne - B u l g a r h u d u d u a ras ındak i 8. kısım da 1970 yılı o r ta la r ında poz iş ler ine hazır hale g e t i r m i ş olacaktır . 
3, Kısım ininde ayr ı h i r ihale konusu olan Tunca çelik demiryolu köprüler i 1970 yılı son lar ına doğru ikmal edilmiş a lacakt ı r . 

5 - Keban Demiryolu varyantı : 
48,5 Km. lik Keban demiryolu va ryan t ı inşaa t ına iki kısım ha l imi ' bu yıl içhuk> de devam rdi lmiş t i r . İ n ş a a ! % 85 nöbe t inde ikmal edilmiş 

olacaktır . 
Keban kredis inden karş ı lanmak üzene üs tyapı e m l l m e s i siparişe bar-lanmıştır. i l a t i m tamann pmm ile bir l ikte 1970 vılı sonunda bitirilmiş 

olacaktır . 

6 - E a r t a i k a y a Demiryolu V a r y a n t ı : 
3,7 Km. l i k K a r t a l k a y a b a r a i ı . h i m r y o l u i n ş a ^ m a \:v yıl b i n d e devam edilerek inşaat ikımd ohımmıstur . 
7 - T a h t a k ö p r ü Demiryolu V a r y a n t ı : 
21 Km. iik Tahtakopr-ii barajı demiryolu varv.-n.L inşaalma i,;- v.i b:Hlmnlmı.d ır. H a t t m hunamı imzu ile birl ikte .1970 vıl, sonunda bitirilmiş 

olacaktır . 

Liman, barınak ve iatalekr inşaatı : 
Bilinci Baş Yıllık Ka lk ınma Plan ına dâhi! bulmmu hdumdemn, I K P a , band ı rma ve Anta lya umanlar ı inşaat lar ına h u yıl içinde de devam 

edlimbhh'. Bunla rdan : İ skenderun Limanı li)(ii), .Bandoma idman ı 1972, Hopa Limanı 1970, A n t a l y a Limanı 1973, y ı l ında bi t i r i leceklerdir . 
Yine Bi l inci Beş Yillık Ka lk ınma Plânıma dâni l İz ah- - Alsaneak yolcu rıhtımı ve salonu inşaa t ı bıı yıl içinde .bitirilmiştir. 
1967 yılı sonunda yapı lmaya başlanan Samsun umanı kızak inşaat ımı devanı edilmiştir. 
1908 yılı p rog ramında yeniden ele a lman i ş le rden : 
Mersin Karaduvaf, köyü sahil t ahk ima t ı işinin, ihalesi yapı larak inşaatına başkmdm.s imkuudmak tadm. 
İmroz adaş, Pdgoz betomırma iskelesinin inşaa t ı eksiltmeye c ıkerdmışt ı r . 
600 m. lik Sirkeci - Sa raybu rmı r ıh t ım t e v s i a d m ı . HL,-k-c:l a r a f ı n d a n 300 m. lik kısmı Kasım 1908 ayı içinde eksil tmeye çıkarılmış ise de isin 

küçük, yer inin sıkışık «İmasından ta l ip ç ıkmamışt ı r . Bu ara,la Sarav lmruu ta ra f ındaki diğer 300 m. lik kısmında projeler i t amamlanmış oldu-
.^ ından inşaat ın topluca 'bir eksiltme mevzuu yapı lması İmr yör. hm uyel in -olacağı düşünü ldüğünden söz konusu 600 m. lik r ıht ım tevsiatı 1968 
•malî yılı son ayında eksiltmesi yap ı la rak ihale edilmiş olacaktır . 

Yalova (Samanl ıdere) mendirek ve r ıh t ım inşaat ı , Alanya ba:in*uçı, Gemlik ve E r d e k b a r ı n a k l a r ı , Akçaaba t iskelesi, Derince r ıht ım tevsiat ı 
ve H a y d a r p a ş a l imanında an t r epo inşaat ı ile i lgili proje ve eksiltme evrakı tanzimi çal ışmalar ına devam edilmekledir . 1.968 malî yılı sonuna 
k a d a r eksil tmeleri yap ı l a rak ihalelerinin yap ı lma la r ına çalışılacaktır . 

B ü y ü k ada ba r ınağ ı ve Samsun Limanı r ıh t ım tevsiat ı işi 1969 yılı programı ile p r o v a m d a n çıkarı lmışt ır . 
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2 - Balıkçı limanları : 
1965 yılı sonunda ve 1966 yılı başlarında ihalesi yapılan ve deniz ulaşımında emniyeti, küçük kıyı merkezleri .arasında mal mübadelesini ve 

balıkçı teknelerinin her türlü hava şartlam altında barınmalarını sağlıyacak olan Kalburun,* Şile, Kumkapı, İmroz, Fatsa Rumelifeneri Iğne-
ada, Ereğli (Bo'zhane) Rize, Marmara adası ve Finike, balıkçı limanlarının yapımına 1968 yılı içinde de devam edilmiştir 

Şile, Kumkapı, Fatsa, Iğneada, Ereğli (Bozhane) ve M i m a r a adam .balıkçı limanları barınma hizmetine girmişlerdir 1969 yılında dalgakı
ran ve yanaşma yerlerinin ikmali ile 1970 yılı başlarında işletme hizmetine girmiş olacaklardır. 

Rumeli Feneri ve Finike halıkçı umanları inşaatı devam etmekte olup Rumeli Fenerinde inşa makinalar teslimindeki gecikme Findkede mü-
taahhidin makinalarmı temin edememesinden, inşaatları 1970 yılı sonlanın* doğru tamamlanmış olabilecektir. 

Karaburun balıkçı barınağının inşa edildiği mahallin deniz tesirleri bakımından özel durumuna ve taşocağı veriminin dalgakıran profilleri
nin 'beton bloklarla tahkim edilmek suretiyle ocak verimine ,göre tadili lüzum ve zaruretine binaen iş hacmi gerek miktar ve gerekse müddet ba
kımlarından artmış ve işin 1972 yılma kadar .ancak biritilebileceği anlaşılmıştır. 

Bir taraftan sahilden geçen Devlet karayolunun denize kaydırılmış olması ve diğer taraftan inşa edilecek -balıkçı limanının müstakbel Rize 
Limanının nüvesini teşkil etmesi prensibi neticesi liman yerinin değişmesi sonucu, Rize balıkçı limanının iş hacmi gerek miktar ve gerekse müd
det bakımlarından artmış ve işin 1973 yılma kadar ancak bitirilebileceği anlaşılmıştır. 

3 - Turistik limanlar : 
Turistik limanlar ilk defa 1968 yılı programında ele alınmışlardır. Bunlardan 20 00O 000' Tl. keşif bedelli Kuşadası Turistik Anayat limanı

nın ihalesi yapılmıştır. 
Bodrum turistik tali yat limanı proje çalışmaları ikmal edilmiştir. Eksiltmeye çıkarılmak üzeredi:, 
Marmara adası turistik yat yanaşma yeri projeleri hazırlanmaktadır. Şubat 1969 ayında eksiltmeye çıkarılmış olacaktır. 
Hava meydanları ve alkaryakıt tesisleri : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Ulaştırma sektöründe yer. alan hava alanları; hava trafiğinin plân döneminde yıllık % 15,4 bir hızla art

masını öngördüğünden ve mevcut alanların kapasitesinin ihtiyaçtan fazla olduğunu tesbit etmiş olduğundan, yeni kapasite yaratıcı yatırımlara 
ihtiyaç göstermemiş; ancak başlanmış, işlerin tamamlanması ve gerekli donatım yatırımlarının yapılması öngörülmüş, maalesef yan faydaları üze
rinde durulmamıştır. 

Bu dönemde daha ziyade başlanmış işlerin tamamlanması ve gerekli donatım yatırımları ele alınmıştır. 
Bu arada turizm sektörünün inkişafına paralel olarak bir çok seyahat acentasmın organize ettiği büyük miktardaki özel seferlerinin (char-

ter) iniş, kalkış ve ikmâlini sağlamak üzere yukarıdakilere ilâveten; bilhassa Antalya Hava Alanında gerekli tesislerin ikmali için çalışılmıştır. 
Yukarıdaki yatırımların tahakkuku için Birinci Beş Yıllık plân döneminde her sene ortalama 25 milyon TL. ve NATO islerd için de gene or

talama olarak 125 milyon Tl. sarf edilmiştir 
Turizm ve Hava ulaşımının daha önemle ele alındığı ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci dilimi olan 1968 yılında. 
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1 - Yeşilköy Hava Limaın Enfrasrüktür inşaatı, 
2 - Gaziantep Hava Alanı inşaatı 
İşlerine (başlanmış olup bu işler 1970 - 1971 senelerinde ikmal edilecektir. 
Devlet ve diğer kamu nimetlerine ait binaların yapılması ve yaptırılması : 
Bu konuda 'bakanlığın yatmmcı olmaktan ziyade yapımcı ,bir hüviyeti vardır. 
Bu yatırımların ihtiyaç programı ve ödenekleri diğer bakanlıklarca tesbit ve temin edilerek Bayındırlık Bakanlığına devredilmektedir. 
[Bakanlığın ayrı bir yatırım programı olmayıp, yatırım programı aslında diğer yatırımcı bakanlık ve kamu kuruluşlarının Birinci Beş 

Yıllık Plândaki yaJtırımlarını kapsamaktadır. 
Kalkınma plânımda yer alan yatınım!arın sektörlere göre durumu şu şekilde ifadelendirmek mümkündür. 
Tarım sektörü : 
Veteriner İşleri, Zirai Mücadele ve Karantina, Zirai İşler ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlükleri ile Pamuk işleri Müdürlüğü ve Top

r a k a İşleri Genel Müdürlüğünün her nevi hizmet binaları, bölge lâboratuvarları, tahaffuzhane, suni ve tabiî tohumlama laboratuarlar ı , ay
gır depoları, tohum ürotme merkezleri, Topraksu idare ve ekip binaları, Zirai Mücadele enstitüleri, tarım okulları, işletme binaları, sellefctör ev
leri meteoroloji istasyonları olmak üzere 259 977 000 lira sarfı ile eom'an 1 157 bina. 

Eğitim sektörü : 
Yurdun muhtelif bö lge l i nde üniversiteler, lise, ortaokul, kolej, sağlık okulu, tarım okulu, halk eğitim merkezleri, imam - hatip okulları, 

Yüksek İslâm Enstitüsü, öğretmen okulları, eğitim enstitüleri, yatılı bölge okulları, olmak üzere 2 662 527 000 lira sarfiyc eenı'an 13 138 bina. 
Sağlık sektörü : 
Devlet hastaneleri, doğum evleri, rehabilitasyon binaları, dispanserler, sağlık ocakları ve evleri, sağlık depoları, kreş ve gündüz bakım evleri, 

olmak üzere 514 392 000 lira sarfiyle 1 887 bina. 
Diğer sektörlerde, jandarma birlik ve karakol binaları, cezaevleri ve onarımları, Yargıtay binası, Hükümet konakları, gümrük binaları, deniz 

ulaştırması, Deri Kösele İşletme Sanayii, Genel İdare ve B,asm Sanayii gibi sektörler de dâhil olmak üzere 288 433 000 lira sarfiyle eem'an 837 
bina. 

ikinci Bes Yıllık Plânın birinci dilimi olan 1968 yatırımları ve uygulama nisbetleri 1968 bütçe uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 
iBakanbk V^ır ımları içinde tamamlanamryaeak veya tamamlanşa dahi hizmete girmiyecek'tesis yoktur. 
İkinci Beş Yılhk Kalkınma Plânı 1968 programında yer ala.ı tedbirlerden bakanlığın sorumlu veya'ilgili bulunduğu tedbirlerin durumunu 

şöylece özetlemek mirmkündür. 

İcra planındaki tedbirler : 
a) Doğrudan doğruya bakanlıkça yapılması öngörülen tedbir adedi : 7 
Bu tedbirlerin 1968 icra planındaki No. lan (20, 147, 151, 154, 247, 433,) 
b) İlgili kurulusun koordinatörlüğü altında bakanlık,*, gerçekleştirilmesi öngörülen tedbir adedi : 26 1968 icra planındaki No. lan (71, 72, 

74, 108, 144, 153, 155; 166, 245, 250, 312, 423, 424, 425, 42!), 431, 444, 446, 447, 448, 449, 451, 475, 476, 477, 478) 
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c) Bakanlığın koordinasyon batanımdan katılması öngörülen tedbir adedi : 27 1968 icra planındaki No. lan (80, 157, 165, 207, 208, 214, 215, 
216, 217, 229, 230, 249, 413, 426, 430, 432, 443, 445, 450, 457, 503, 504, 505, 511, 512, 514) 

Toplam : 60 
Bu tedbirlerden (a) ve (b) paragrafında yer alan tedbirler ele alınmakta, (c) paragrafında yer alan tedbirler için sorumlu kuruluşun işbir

liği teklifi beklenmektedir. 
Sorumlu bulunulan (a) ve (b) paragrafındaki tedbirler toplamı 33 tedbirin tamamı ele alınmıştır. 
Tam olarak gerçekleştirilenlerin adedi : 20 yüzdesi : % 60,6 (72, 144, 147, 153, 154, 155, 166, 245, 250, 312, 427, 429, 431, 433, 444, 451, 476, 

477,478) 
Kısmen gerçekleştirilenlerin adedi : 11 yüzdesi % 33,3 (71, 74, 108, 151, 274, 424, 425, 446, 447, 448, 449) 
Blc alman fakat bir ilerleme kaydedilmiyenlerin adedi : 2 yüzdesi : % 2 (20,423) ele alman tedbirlerde bir ilerleme kaydedilem^emesinm se

bebi ilgili kuruluşlardan beklenen cevap ve tek .inerin gelmemelidir. 

Bakanlığın koordinatörlüğü altında yürütülen tedbirlerden en önemli olanı : 
a) Tip sözleşme, genel şartname ile fennî sarmameler, birim fiyat tarifleri ve fiyat analizlerinin günün icaplarına göre yeniden yapılması

dır. Yaptığımız incelemede tip sözleşme ve genel^artnamenin hazırlanmış bulunduğu ve yatırımcı bakanlıklar temsilcilerinin iştiraki im kurulan 
icra komitesinden geçtiği ve tatbik mevkiine konmak üzere, Millet Malisi Umumi Heyetine intikal etmiş olan Devlet ihale Kanun tasarısının 
kanunlaşmasını beklediği anlaşılmıştır. 

Fennî şartnameler, birim fiyat tarifeleri ve analizlerde; hemen tamamiyle hazırlanmış durumda olup 1969 ihalelerinde bir kısmı tatbik mevki
ine konulması bakanlıkça öngörülmüştür. Ayrıca : 

b) Bayındırlık Bakanlığı hizmet maliyetleri n.uhasebe yönetmeliği hazırlanmış olup tatbikata geçilmek üzeredir. Bilahara bu yönetmelik ge
nişletilerek bakanlık proje ve yatırım maliyet muhasebesi yönetmeliği hazırlanıp tatbikata geçilecektir. 

'" O Yarışma yönetmeliği, mimarlık ve mühendislik ücretlerinin hesabına esas yönetmelik, yeniden ele alınarak günün şartlarına ve ileri tek
nik icaplarına uyulmak suretiyle bütün ilgili kuruluşların görüşleri alınarak yeniden tertip ve kmzim edilmektedir? 

D) 1968 malî yılı biitçe uygulaması : 
î - Cari harcamalar (A/ l ) 
Yapılan incelemede 1968 yılı cari bütçe harcamalarında tasarruf zihniyeti ile hareket edildik ve malî y.lm *ou .aylarında vâki ödenek harca-

malarının l>ölüm ve maddelere uygım olarak cereyan ettiği G ü l m ü ş t ü r . 
1968 yılı cari büfesine meysu ödeneklerin 1 '. 12 . 1968 tarihi 'itibariyle harcama nisibeti t.-ıkvîben •% 80 di,. 
1968 yılı maaş kadrolarında hizmeti a k ı t a c a k açıklar İmlımnama-kt'adır. Bu kadrolarda vade l i m-uurlaruı Icftislcri ihıısusıında her han-

gi kir müşkülâta rastlanmamıştır. Ancak (D) cetveli ücretli kadrolanınn :gayrikâfi olum te r f i l e re ve hikmetlerin görülmesinde müşkülât yarat
mıştır. Bu itibarla 1969 bütçesinde (D) cetveli kadrolarının bir maklar artırılması gerekmiştir. 

1960 'malî yılında cari harcamalar dohmsiyî, ek ödenek teklifinde bulunulmamıştır. Ancak nâzı maddelerdeki ö.lenok kifayetsizlik dolavı-
siyle Ödenek durumu müsait diğer maddelerden aktarmalar yapılmıştır. Taunlardan kayda değer .,l.,nı; yurt clv:ı geeiei görev yuliuğuna ayrn bö
lüme .dâhil maddelerden 105 000 liralık a k ı m a d ı r . H>69 malî yılı bütçesiyle adı gecen maddeye •>:,;) ()()00iralık tahsisat teklif olunmuştur. 
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n-Yat ı runharcamalan: (A/2) 
Kalkınma plânında yer alan yatırımların geçmiş yıllardaki seyri ve bugünkü durumları (C) bölümünde tafsilen arz edilmiş bulunmaktadır-

lar. Bu yatırımlar için 1968 bütçesinde ayrılan* ödenek ve bu ödeneklerin 15 . 12 . 1968 tarihine kadar sarf durumları aşağıdaki eetvelde göste
rilmiştir. 

Aidolduğu kısımlar 

Demiryollar : 
Etüt proje 
Yapı tesis ve büyük onanm giderleri 
Makina teçhizat alım ve onarımları 
Keban, Kartalkaya ve tahta köprü 
varyantları 

1968 yılı 
ödeneği 

2 200 
1)11 50O 

4 300 

55000 

173 000 
Limanlar, barınaklar ve turistik umanlar : 
Etüt proje 4 800 
Yapı tesis ve büyük onanm güderleri 109 118 
Makİna teçhizat alım ve onarımları 14 300 

Hava meydanla r ı : 
Etüt proje 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina teçhizat alım ve onarımları 

128 218 

350 * 
30 560 

1 6 9 0 

6 
— 

3 

9 

-
37 
-

37 

-
25 
-

ihale 
edilen iş 

— 
5 

— 

3 

8 

— 
25 
-

25 

-
23 
-

15.12.1968 e 
kadar 

sarf edilen 

1200 
113 448 

3 228 

49 389 

2 900 
88 800 

6 047 

194 
36 198 

1163 

1 000 Tl. 
15.12.1968 
de fizik 

gerçek % 

55 
102 Dış yardım dâhil 
76 

89,7 Dış yardım dâhil 

60 
81,4 
42,3 

55.4 
85,5 
69 

32 600 25 23 
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Aidolduğu tamlar 

Devlet ve diğer kamu hizmetlerine 
Tarım sektörü 
Deri, kö-sele iş a k t ö r ü 
Harita, tapu kadastro sanayii 

1 Bakım sanayii sektörü 
Deniz ulaştırma sektörü 
Turizm -sektörü 
Konut sektörü 
Eğitim Sektörü 
Sağlık Sdktörü 
İdare binaları 
Genel idare 
Kamulaştırma 

1968 yılı 
ödeneği 

> ait binalar : 
51366 

1100 
50 

477 
1 0 0 0 
7 819 

412 479 
143 431 

2 072 
44 241 
10 220 
13 754 

- 6 2 6 

İş Ad. 

215 
2 
2 
3 
2 

54 
796 
905 

7 
89 
90 

" ^ ™ 

îhale 
edilen iş 

211 
1 
2 
3 
2 

54 
782 
889 

5 
89 
84 

15.12.1968 e 
kadar 

sarf «dilen 

38 000 
200 

50 
350 
800 

0 500 
340 000 
120 000 

1 100 
35 000 

8 500 
13 706 

15.12.1968 
de fizik 

gerçek % 

73,9 
18,1 

100 
73,3 
80 

• 83,1 
82,4 
83,6 
53 
79,1 
8.%1 
99,6 82 Ad. kamulaştırma 

yapılmıştır. 
688 009 2 165 2 122 

III - iSermaye teşkili ve taunsferia- (A/3) 
1968 malî yılı bütçesinde sermaye teşkili ve transfer harcamalar, bölümlerimde bulunan 14 890 501 lira yıl içinde kâfi gelmemiş ortaokul ve 

lise arsalarının kamulaştırılması için 12 753 511 Ura aktarma gerekmiştir. Ayrıca liman kamulaştırmaları için de Maliye Bakanlığına 250 000 
lira kadar bir aktarma teklifi yapılmıştır. 

Bakanlık Mensupları İstihlâk Kooperatifi ile inşaat Mühendisleri Odası Teknik Kongresine yapılan yardım tamamiyle amaca uygun görülmüştür. 
Geçen yıl b o r ç t a maddesinde bulunan 110 000 lira l^nhe®aplar sonucu kâfi gelmemiş 24 656 510 liranın bütçe içinden ^dolduğu sektörlerden akta

rılması gerekmiştir. 36.900 bölümündeki konsolide borçların faklerine ait ödemeler tamamen sarf edilmiştir, 

E) 1969 malî yılı bütçe teklif ve hedefleri : 
I - Ulaştırma : 
Demiryolları inşaatı : 
B bölümünde açıklanan gmd ulaştırma politikam içinde büyük önem tabyan, dmmryolu şebekemizin müstakbel gelişmesinde dayanak ve başlıama 

noktamm teşkil eden, eldeki işlerin biran evvel tamamlanması için Bakanlıkça hazırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâtına teklif olunan ve ürerinde mu
tabakata varılan 1969 y a t a n ı programı malî imkânsızlıklar sonucu salmalara mâruz kalmıştır. 
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Bakanlıkça hazırlanan 1969 yatırım programında demiryollar inşaatı için 140 000 000 Tl. lık yatırım öngörülmüş ve plânlama teşkilâtı ile mutaba
kata varılmış iken bu miktar bilâhara 17 500 000 Tl. lık kesinti yapılarak 122 500 000 Tl. ma indirilmiştir. 

Bu kesinti sebebiyle 1969 yılı programında yapılan değişiklik sonucu Gkfcze - Arifiye çift hattı inşaatı için 18 000 000 Tl. life kısmı dış para olmak 
üzere 1969 programında öngörülen 26 000 000 Tl. hk yatırım gideri 1 200 000 Tl. lık kumı dış para olmak üzere 15 200 000 Tl. sına ve Tatvan - Van -
îran hudut hattı inşaatı için 1969 programında öngörülen 36 000 000 Tl. İlk y a t ™ gideri 30 000 000 Tl. sına indirilmiştir. 

Gebze - Arifiye çift hattı inşaatı için 1969 programına konulmuş 18 000 000 Tl. lık dış para ile üstyapı matemesiııin 1969 yılında temini düşünül
müş idi. Yapılmak mecburiyetinde kalınan indirme sebebiyle, 1969 yılı içinde ek ödenek temin edilemediği takdirde, üstyapı malzemesi temininde vukua 
gelecek gecikme sonucu olarak poz işleri gecikmiş ve dolayısiyle hattın işletmeye açılması ileriki yıllara baymış bulunmaktır. 

1969 yılı programına Cebeci - Kayaş çift hattı için konmuş 3 350 000 Tl. lık dış para ve Pehlivanköy - Edime - Bulgar hududu hattı için .konmuş 
32 000 000 Tl. lık dış para ray, travers ve küçük malzemeden müteşekkil üstyapı malzemesinin teminine sarf olunacaktır. 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Mak. Teç. ve t-asıt alımı ve onarımı giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yoluğu 
olmak üzere cem'an 

dır. 

Devam «*den işlerden; 
Gebze - Arifiye çift hattı 
Tatvan - Van - î ran hudut hattı 
Cebeci - Kayaş çift hattı 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattı 
Keban varyantı 
Tahta köprü varyantı 
bitirilmiş olacaktır. 

500 000 Tl. 
112 000 000 Tl. 
4 000 000 Tl. 
5 750 000 Tl, 

+ 250 000 Tl. 

122 500 000 TL 

1972 yılında 
1970 yılında 
1969 yılında 
1970 yılmda 
1970 yılında 
1970 yılımda 

Ancak 1969, 1970 de devam edecek demiryolu inşaatı için lüzumlu kamulaştırma bedelinin 1969 maAÎ yılı Bütçesinde bulunmamam inşaatın sey
rini değiştirebilecektir. Buna mâni olmak üzere 2 100 000 lira tutan kamulaştırma bedelinin maddeler arasında aktarma yapılarak temini zaruri gö
rülmektedir. Bunun için 32.132 limanlar kamulaştırma ve satmalına bedeli 15 000 000 liradan 2 100 000 liranın M e r e k 32.131 demiryolları kamulaş
tırma ve satınalma bedeline üâveMni önemle tavsiye ederiz. 
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Liman ve iskeleler inşaatı : 
• Ba.kanh.kca hazırlanarak Devlet Plânlama Teşkilâtına teklif olunan, 1969 yatırım p a r a m ı da malî imkânsızlıklar sonucu a b a l a r a mâruz kafcmş-
tır. 

Liman ve iskeleler inşaatı için 1969 yılı yatırım giderleri 110 000 000 Tl. sı olarak öngörülmüş ('bu sene tarım sektörü balıkçı limanları ve turizm 
aktörü turistik limanlar 'ayrıca mütalâa edilmiştir.) iken bu miktar 30 000 000 Tl. lık bir kesinti yapıiarak bilâhara 80 000 000 Tl. ye indirilmiştir. 

Bu kesinti sebebiyle 1969 yılı programında yapılan değişiklik sonucu bilhassa 3 büyük liman inşaatının (Hopa, Bandırma ve Antalya liman inşaatla
rının) 1969 yılı yatırımı arfmış bulunmaktadır bu tutum taahhüde bağlanmış bu işlerin gecikmesine sebebolaoağı gibi sözleşme ihtilâfları da doğura
bilecektir. 

Ayrıca bu kesinti sonucu 1968 yılında yeniden ele alman işler için 1969 yatırım miktarlarında yapılmış azalmalar sonucu işlerin sekteye uğrıya-
Oağı bir gerçektir. 

1968 bütçe yılı uygulaması ve sonuçları kısmında malî yıl sonuna kadar eksiltmeye çıkarılarak ihalelerinin yapılacağı bildirilen bu işlerin bir çare 
olarak ihalelerinin 1969 yılı ortalarında yapılması düşünülebilir. 

1969 yılı programına yeni iş olarak: 
Alsancak liman tevsii 
Hopa rıhtım tevsii 
Tekirdağ betonarme iskelesi ve 
İskenderun mendireği inşaatı alınmış bulunmaktadır. Yapılmış 30 000 000 Tl. lık kesinti sebebiyle bu işler için 1969 programına konan yatırım 

miktarları o kadar azdır ki proje bedelleri ile mukayesesinde bu işlerin dleriki yıllar programlarında nazari itibara .alınması bir hal şekli olarak 
düşünülebilir. 

Limanlar ve iskeleler linşaatı için 1969 yılı yatırım giderleri : 
Tl. 

Etüt ve proje giderleri 1 800 000 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 54 900 000 
Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarım giderleri 15 000 000 
Teknik personel ücretleri için 8 000 000 
Teknik personel geçici 'görev yolluğu +- 300 000 

olmak üzere ceman 
80 000 000 

http://Ba.kanh.kca
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Devam eden büyük işlerden : 
İskenderun Limanı tevsii 1969 yılında 

' Hopa l imanı inşaatı 1970 yılında 
Bandırma limanı inşaatı , 1972 yılında 
Antalya limanı inşaatı 1973 yılında 

bitirilmiş olacaktır. 

Tarım : 
Balıkçı İmanları inşaatı için 1969 yılı yatırım giderleri 50 000 000 Tl. sı olarak öngörülmüş ve Plânlama Teşkilâtı ile mutabakata varılmıştır. 
1969 yılı programında yend balıkçı limanı inşaatı yapılması öngörülmemekle beraber : 
1. 1969 - 1973 yılları arasında gerçekleştirmek üzere 25 000 000 Tl. proje bedelli sahil köyleri küçük barınma ve çekek yerleri inşaatı, 
2. 1969 - 1972 yılları arasımda gerçekleştirilmek üzere 10 000 000 TL proje bedelli dalyanların ıslahı işleri, 
3. 1969 - 1973 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere 11 000 000 Tl. proje bedelli, ele alınmış balıkçı limanları üst tesisleri 
4. Ele alınmış balıkçı limanları inşaatında kullanılmak ve 1969 - 1971 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere 30 000 000 Tl. proje bedelli 

makina teçhizat alımı ve onarımı öngörülmüş bulunmaktadır : 

Balıkçı limanları inşaatı için 1969 yılı yatınım giderleri : 
TL 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 45 000 000 
Makina, teç, lalımları ve büyük onarım giderleri + 5 000 000 

olmak üzere ceman 50 000 000 

Yapı, tesis ve büyük onarıni giderleri için öngörülen 45 000 000 Tl. lık yatırımın 39 000 000 Tl. devam eden işler 6 000 000 Tl. m da yukarıda 
sayılan yeni işler içindir. '• 

C) Turizm 
Turistik İdmanlar inşaatı , için 1969 yılı yatırım giderleri 7 800 000 Tl. olarak görülmüş ve Plânlama Teşkilâtı ile mutabakata varılmıştır. 
1969 yılı programında, devam eden işlere ilâveten İstanbul turistik Anayat limanı inşaatı ele alınmıştır. 
Turistik limanlar inşaatı, için 1969 yılı yapı, tesis ve büyük onarım gideri olarak 7 800 000 Tl. harcanmış olacaktır. 

imalât sanayii 
1969 yılı programında imalat sanayii sektörü için yapı, tesis ve büyük onarım gideri olarak 15 000 000 TL lık bir yatırım öngörülmüştür. Bu

nunla Tuzla tersanesi altyapı inşaatına başlanılacaktır. 
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2 . - H a v a alanları: 
Sivil hava meydanları ve tesisleri inşaatı için 1969 yılı bütçesi yatıran teklM 75 140 000 liradır. 3u ödenekle aşağıdaki işlerin yapılması ön

görülmektedir. 
Devam edeniş ler : 
Yeşilköy Hava Alanı 
Esenboğa binası (Terminal) bagaj nakil sistemi 
Gaziantep Hava Alanı inşaatı 
Çiğli (İzmir) 150 KVA. lık yedek elektrojen grupu ve binası yapımı 
Çiği (İzmir) Terminal binası tevdii 
Çiğli (İzmir) teknik blok yapımı 
Trabzon aşma sahasının pist evsafında kaplanması 
Trabzon Vor istasyon tesisleri yapımı 
Sivas Vor istasyon tesisleri yapımı 
Antalya sosyal tesisler inşaatı 
SSB cihazı alımı 
HF/SSB cihazı alımı 
DivercMngHF,alıcı cihazı alımı 
40 Ad. sabit tip VHF. alıcı - verici cihazı alımı 

Yeni iş ler : 
Kesinhesap bakiyeleri ve nevakısı itmam 
Yeşilköy T.H.Y. tesisleri yapımı 
İzmir (Çiğli) Hava Meydanı fosseptik ve sızdırma tesisi 
Adana elektrik şebekesi tevsii 
Antalya TROV istasyonu enerji temini 
İzmir Çatalkaya Vor istasyonuna F / S den enerji temini 
Erzurum pist başlarının genişletilmesi 
Erzurum yedek elektrojen grupu (150 KVA alımı ve binası yapımı) 
Erzurum alıcı verici tesisleri yapımı 
Tekirdağ Vor binası elektrik enerji temini 

52 000 000 
700 000 

1 250 000 
190 000 

1 100 000 
400 000 
184 000 
850 000 
850 000 
300 000 
452 000 
176 000 
103 000 

1 200 000 

59 755 000 

500 000 
6 450 000 
500 000 
150 000 
300 000 
250 000 
100 000 
400 000 
400 000 
400 000 
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İzmir (Çiğli) terminal binası şehir şebekesinden elektrik ;enerji temini ve giriş yolu 
aydınlatılması 

Trabzon - Sivas elektrik grupu ve tablosu alımı 
TRT Gn. Md. den 2 aded döner beconh alımı 
Antalya alıcı - verici tesisleri yapımı 
Portatif anons sistemi alımı 
Kokaksu meydanı ıslahı 
Personel giderleri 
İmroz hava meydanı tevsii ve takviyesi 
(Jandarma Gen. Kr. bütçesinden aktarılacak) 
Teknik personel ücret ve geçici görev yollukları 

Gerekli ek ödenek : 
Yeşilköy meydanı inşaatı ile ilgili olarak ileri le uçakların meydana inip kalkmasına mâni ola^ak meydana yakın P.T.T. antenlerinin başka bir 

sahaya nakli ıkati bir zarurettir. Bir sehiv neticesi bütçeye girmemiş olan bu yeni sahanın kamulaştırılması için gerekli 10 000 000 lira ek ödene
ğin 32.134 ncü hava meydanları ve akaryakıt tesisleri kamulaştırma maddesine ilâvesi yerinde bir tasarruf olacaktır. 

Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması : 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin 1969 teklif program ve bütçesi daha önceki yıllarda girişilen yatırım taahhütlerinin 1969 malî yılı ödemelerini 

kapsamaktadır. 

250 000 
250 000 
135 000 
400 000 
150 000 
50 000 

1 300 000 
1 200 000 
73 040 000 
2 100 000 

75 140 000 

Buna göre hazırlanan teklif bütçesi : 
Etüt proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Meslek sınıfı teknik personel giderleri 
Kamulaştırma 

" Vasıta alımı 

Toplam 

liradır» 

12 375 000 
584 914 000 
49 550 000 

1 000 000 
0 

647 839 000 

ı 
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Bu miktara bina yatırımlarım Bayındırlık Bakanlığına yaptıran diğer (Bakanlık ve kamu idarelerinin yeni yatırım teklifleri kabul edildikten 
sonra, Bayındırlık Bakanlığına aktarılarak bu Bakanlığın 1969 yılı hakiki yatırım bütçesi meydana gelecektir. 

Yapılan tetkikler neticesinde halen bu gibi yeni yatırım teklifleri tutarının 260 000 000 lira civarında .olacağı anlaşılmıştır. Bu suretle yapı isleri 
1969 yılı yatırım bütçesi 868 milyon liraya yükselecektir. 

Ayrıca bu yılki devlet yatırım proıgrammın tetkik ve kabulü sırasında değişik sistemlerden ve tam teşekküllü fen heyetleri bulunmıyan Ba
kanlık ve kamu idarelerinin yapılarımın da Bayındırlık Bakanlığınca yapılmasının (kararlaştırılmış olması neticesinde; Dışişleri Bakanlığı, Meslekî 
Teknik Öğretim, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, ilkokul inşaatları gibi önemli yekim tutan yatırımların da teklif bütçelerinin kabulünü mü-
taakıp Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılması halinde, Bayındırlık Bakanlığı bina yatırım faaliyeti daha da genişlemiş alacaktır. 

Henüz bu yatırım ödenekleri Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmadan dahi 1968 yılı yatırım bütçesindeki ödeneğe nazaran 212 milyon 
liralık fazlalık ve neticede % 30 oranında bir artış göstermektedir. 

1969 yılı yeni bina yapım programının ekseriyetini eğitim, sağlık, tarım ve genel idare sektörleri teşkil etmektedir. 

1969 yılı eğitim sektörü programında : 
Ortaokul ve liselerden : 
105 mahalde 1 217 derslik ortaokul, 14 yerde 2 800 öğrenciye pansiyon, 6 daireli öğretmen lojmanı ihale edilecektir. 
Öğretmen okullarından : 
Ankara, Konya - tvriz, Malatya, Trabzon, Rize, Siirt.. Afyon, Kars, Burdur, Giresun illerinde olmak üzere 10 yeni öğretmen okulu ihale edile

cek, 13 mahaldeki öğretmen okulunda da tevsii ve teftiş işleri yapılacaktır. 

Tarım okullarından : 
Tunceli, Çanakkale (Umurbeyli), Konya (Çumra), Çankırı, Adıyaman (Kâhta), Kayseri (Güneşli , Gümüşhane (Bayburt), Ankara (Keskin) 

de olmak üzere 8 yerde Tarım Meslek Okulu binaları ihale edilecektir. 

Sağlık okulları ve kolejleri : 
Aydın, Burdur, Çankırı, Kayseri'de Sağlık Koleji ile Eskişehir'de köy okulu ihale edilecektir. 
Sağlık sektöründe : 
166 mahalde sağlık ,ocağı ve sağlık evi, 153 mahaldeki sağlık ocağına elektrik bağlantısı, 1 425 yatak adedine tekabül eden 15 mahalde Devlet 

hastanesi ve tevsii inşaatı işi, 300 yataklık 8 mahalde verem hastanesi, 5 aded verem dispanseri, 2 yerde 300 kişilik sosyal hizmetler tesisi, 2 ma-
halde depo ve tamirhane ile 23 tesiste esaslı onarım işi yer almaktadır. 

îdare binalarında : 
1909 yılı programına göre, 1968 yılında projeleri hazırlanmış olan Artvin ve Kars illeri hükümet konakları ile Kars (Susuz) Van ( G ü l 

nar) , Mardin (Cizre), Ağrı (Hamur), Bitlis (Adilcevaz), Hakkâri (Uludere), Kars (Aralık), Kayseri (Develi), Gaziantep (islâhiye), Artvin (Şav
şat) , Muş (Varto), Hakkâri (Çukurca), Mardin (Kızıltepe), Urfa (Akçakale), Erzurum (Olur), İsparta (Gelendost), Adana (Karata*), Balıkesir 
(Kepsut), Malatya (Arapkir), Elâzığ (Bülür), Tekirdağ (Çorlu), Sivas (Bürün), ilçe hükümet konakları yapım! yer almaktadır. 

file:///genel
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Vasıta ihtiyacı : 
Yapı îşleri Reisliği 1969 yatıran îafiyetleri nin diğer senelere oranla önemli şekilde artması ve ayrıca mesleki teknik öğretim, Beden Ter

biyesi Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı yapıları ve ilkokul inşaatlarının bu reislikçe yürütülmesi kararlaştırılmış bulunması dolayısiyle 
geçen senelere nisbetle daha çok işyerinin kontrol hizmetlerinin, müessir bir şelkilde yapılması gerekmektedir. 

Yapı ve imar işleri Reisliğinin yatırımları, 67 ilde Bayındırlık Müdürlükleri 13 mahalde Yapı işleri Bölge Müdürlüklerince, Atatürk Üni
versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, imroz inşaatları, opera inşaatı 'gibi 4 ayrı müstakil Kontrol Fen Heveti Müdürlüğü ile Merkez Teşki 
lâtınca yürütülmektedir. 

Yukarda belirtildiği gibi bu teşkilâta umumi muvazene ile özel idarelerden ve bâzı kamu İm rulolar ından tahmil olunan yapım ve -onarım hik
metleri; işyeri olarak ortalama yılda 3 000, bedel olarak da, bir milyar lira civarındadır. 

işlerin keşfinin ve etüdünün yapılması ve ihaleyi mütaakıp da yapının sık sık kontrol edilerek fenni şartnamelere uygunluğu ve sağlamlığını 
temin etmek; yatırımın en önemli unsurudur. 

Yapı ve imar işleri Reisliğinin ;geniş ve dağınık teşkilâtında halen; 66 adedi Y. S. E. Genel Müdürlüğünden protokolla ödünç, alınan vası
talar dahil 185 aded jeep ve pikap vardır. Ekserisi tabiî ömrünü tamamlıyan bu yıpranmış -vasıtaların 1969 yılı -onarım masrafı 841 4:33 lira ola
rak tesbit ettirilmiştir. 

1969 yılı teklif programında idaresince 3 860 O0O liralık vasıta alımı teklifinde bulunulduğu halde 1967 ve 1968 yıllarında olduğu gibi bu yıl 
da ödenek tefriki yapılmamıştır. 

1968 yılı bütçe raporumuzda vasıta ihtiyacı tafsilâtı ile belirtilerek, bu ihtiyacın diğer sektörlerden bir kısım ödenek aktarılması suretiyle 
temini hususu da arz olunmuş, fakat bir netice alınmamıştı. Dolayısiyle zaruri olan ke-şif ve denetimin imkân nispetinde yapılmasına çalışılmış, 
piyasadan fazla ücret ödiyerek kiralanan vasitalaıa yapı yerlerinin dolaşılması yoluna gidilmiş olduğu -görülmüştür. Bilhassa malhru-mi-veıt bölgelerinde 
kira ile dahi vasıta temini mümkün olmamı^ • i r i l e n vasıta kiraları da mecburen y a t a n ı ödeneğinden sarf 'edilmiş bâzı -ahvalde bir Bayındırlık Müdür
lüğünde ödenen vasıta birası, o vasıtanın bedeline aklaşmıştır. 

Yapılan kontrollarda istenen 'sc-viyeyi •bulamamıştır. Ayrıca geçen sene h u z u r u m d a bahsedilen, münferit de olsa, kontrol mühendislerinin nıütaah-
hit vasıtasından istifade etmesi hâdiminin bu şartlar içinde önlenmesi müşküldür. Bu durum muvacehesinde vasıta ihtiyacı hayati bir önem taşımakta 
ve kati bir zaruret 'olarak görülmektedir. Kira ile vasıta kullanılması da bir tasarruf sağlamadığına, yukarıda arz olunduğu veçhile denetim, de yatırı
mın en önemli unsuru olduğuna göre; bütçenin 22.841 nci maddesinden 3 860 000 liranın düşülerek aynı miktarın 23.611 nci taşıt alımları maddesine 
konulmasını Yüksek Heyetinizin tasviplerine arz ederiz. 

Ayrıca Doğu ve Güney - Doğu illerindeki yapı işlerinin sıkı bir denetime tabi tutulması ve işlerin merkeziyetçilikten kurtarılarak teknik hususların 
mahallinde halledilmesi, yapıların zamanında ihalesi ve ikmali maksadiyle 18 ilimizi içine alan Van, Elâzığ ve Erzurum Yapı işleri Bölge Müdürlükleri 
teşkil edilmişse de, malhrumiyet bölgesinde ç*ııştalacaik teknik eleman ve vasıta ihtiyaçları halen yeteri seviyede karşılanamamıştır. 

Bölge Müdürlükleri için bürolar, lojmanlar, yatırı lması için Devlet Plânlama Teşkilâtınca da olu-mlu mütalâada bulunulmuş, fakat bütçede bu iş
lere ödenek tefrik edilmemiştir. Bu tesMerin de öncelikle bütçe tasarruflarından karşılanarak ele alınmasını uygun görmekteyiz. 
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Cari harcamalar : 
Bütçe teklifi cari harcamalar bölümünde, her hizmet -karşılığı ödeneğin tam olarak yer almış olduğu ve ödeneklerin fiilî kadroya yeterli olarak 

tesbit edilmiş olduğu görülmüştür. 
Maaşlı memurlar için 4598 ve 242 savılı kanunların öngördüğü 3 üst 'derece tatbikatında şimdilik önemli bir müşkülât »bulunmamaktadır. 
Balkanla açık maaşı d a n memur ««kuramadığı gibi kadrosuz istihdam yapılmamaktadır. 
Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadroları gerek kuruluşlar, gerekse maaş ve aded itibariyle hizmete ahenklidirler. 
Maaş ve ücret kadrolarında şirinlik bulunmamaktadır. 
Tasarıda hizmeti aksatimıyacak tasarruf çareleri üzerinde durulduğu ve gerekli tasarruf tedbirleri almdığı görülmüştür. 
Bütçe teklifinde (L) cetvelinde meveut kadroların serbest bırakılması derpiş edilmemiştir. 
1959 yılından bugüne W a r (D) cetveli kadrolarında her hangi bir artış yapıimamıştır. Halbuki bu kadrolarda vazifeli memur ve hikmetlilerin 

emekliliğe esa's teşkil üfcn müktesepleri mı a.z 3 er derece yükselmiş .olduğundan, 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin* ücretlerin 3 üst dere
ceye kadar yükseltilmesi imkâm kalmamıştır. Diğer t a r a t an yatırım hizmetlerinin çoğalması nfobetmde lâzım gelen hizmetli kadroları da ihtiyacı kar
şılayamadığından, 1969 hütçe teklifi ite, bu kadroların bir miktar artırılmak zarureti hâsıl olduğu görülmüştür. 

Geçici hizmetliler kadroları 3656 sayılı Kanunun 9 ııcu maddesine uygun bulunduğundan, 1969 yılı kadrolarında her hangi hir artış yapılama
mıştır. 

Yalnız maaşlı kadrolarda bulunan Yüksek Mühendis ve Mühendislere inhisar etmek üzere bir miktar kadro ek görevler için ayrılmış bulunmak
tadır. 

Bakanlık Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliğinde, ihtiyaca binaen iki yabancı Uzman Mühendisi mukavele ile çalıştırılmaktadır. Bunların 
mukaveleleri, bir Mart tarihinde başlayıp müteakip senenin 28 Şubatında sona ermektedir. 

Halen 4489 sayılı Kanuna göre bilgi ve görgülerini artırmak üzere; yabancı memleketlere gönderilmiş eleman olmadığından, bu mevzuda her 
hangi bir harcama düşünülmemektedir. 

Dış seyahatlarda âzami tasarrufa riayet edilmekte olduğu görülmüştür. 

Dilek ve genel düşünceler: 
Yüksek Heyetinize bütün ayrıntılariyle sunduğumuz incelemelerimiz neticesinde; Bayındırlık Bakanlığı 1969 malî yıh bütçesinin Bakanlığın ya

tırımcı ve yapımcı karakterine ve Kalkınma Hânı hedeflerine aşağıdaki ihtirazı kayıtlarla uygun olduğunu belirtmek mümkündür. 

Tahsisatın kifayetsizliği : 
Bu bütçenin İkinci Bos Yıllık Kalkınma Plânının ikinci dilimi olan 1969 yılında, ileride yapılacak hamlelerin hareket noktasını teşkil edecek 

yatırımlara yeterli olmadığı, Bakanlıkça bilhassa ulaştırma ve tarım sektörlerinde turizmle ve balıkçılıkla ilgili yatırımların kısılmış* olmasının 
hizmetleri aksatıcı bir tutum olduğunu zikretmemiz yerinde olacaktır. Ayrıca ileroki yıllarda ele alınması tasavvur edilen yatırımlara * ait etüt ve 
proje ve kamulaştırma giderleri de kâfi değildir. 
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Kamulaştırma : 
Kamulaştırma işleri, yatırımların zamanında yapılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla demiryolları ve hava alanları kamu

laştırmaları için bütçeye tahsisat konmasına bu mümkün olmadığı takdirde bölüm ve madde]er arasında aktarma yapılmasına katî zaruret vardır. 
Demiryollarında yapılması zaruri aktarma 1969 yılı bütçe teklif ve hedefleri bölümünde arz edilmiştir. 

Proje faaliyeti ve etüt : 
Kanaatimize göre Bakanlığın bu yıllarda geniş bir proje hazırlama faaliyetine geçmesi lâzımdır. Her yıl ehemmiyetle işaret ettiğimiz gibi, bütün 

alternatifleri ile etüt edilmiş bir projenin getireceği tasarruf, bütçeye konulan etüt ve proje giderlerinin toplamından defalarca •büyük olabilir. Bu 
husus hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. 

Arsa temini konusunda üzerinde önemle durduğumuz bâzı hususları Yüksek Heyetinize sunmakta fayda mülâhaza etmekteyiz. Bilhassa Bakanlı
ğın yapımcı bir hüviyetle aldığı Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların projeleri ve bu projelere esas olan arsalarının önceden temini ko
nusu büyük bir önem arz etmektedir. 

Yatırımcı Bakanlık ve resmî kuruluşların ileriki senelerde yapacakları yatırımlara ait inşaat programlarının iki sene evvelinden mahal, arsa tes-
bit ederek ve bütçelerine arsa alımı etüt proje ve teknik personel ücretlerini koymalarını evvelce defaatle tebarüz ettirmiştik, iktisadi bir proje
nin yapılabilmesi ve gerekli tasarrufların elde edilebilmesi, sonradan artışlara maruz kalmıyacak katî bir keşfin hazırlanabilmesi için, arsanın ev
velce bilinmesi kati bir zarurettir. Arsaların önceden tesbit edilememesi dolayısiyle geçen senelerde yapılan proje hataları, kesif artışları müteah
hitlerle olan ihtilâf ve gecikmeler yatırımların gayeden önemli şekilde uzaklaşması neticesini doğurmuştur. Her hangi bir bina için tip proje tat
bik edilecek olsa dahi bu tip projenin, muhakkak surette üzerinde yapılacağı arazinin meyli, imar planındaki durumu, eihetlendirilmesi bakımından 
yerine uydurulması gerekecektir. Yeniden hazırlanacak projelerde ise hu 'zaruret Üaiha da katidir. 

Projelerin hazırlanması : 
Bakanlıkça projeler ya, Bakanlıktaki elemanlara veyahut sipariş veya yarışma suretiyle serbest mühendis, mimarlara yaptırılmaktadır. 
Her ne suretle olursa olsun projelerin hazırlanması önemli bir zaman alacaktır. Bu zaman nazarı dikkate alınarak yatırımcı bakanlıkların Bayın

dırlık Bakanlığı ile, tam bir koordinasyon halinde bu konular üzerinde çalışmaları lâzımdır. 
Geçen sene yine huzurunuzda önemle durduğumuz bu konuda Sağlık Bakanlığına ait hastanelerin proje bedellerinin bütçeye konması için yaptı

ğımız ilkaz olumlu sonuç vermiş ve 21.911 nci bölümüne konulan 7 701 919,16 lira tahsisatla 35 hastane projesinin çoğu yarışma ite olmak üzere ya
pılması mümkün olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 19Ö9 yılı programında, yukarda bahsettiğimiz koordinasyonun bütün ayrıntıları ile tesbit edilmiş olduğu ve bu yoldaki 
çabaların olumlu sonucunu memnunlukla görmüş .bulunuyoruz. 

Proje maliyeti 1 milyon liranın üzerinde olan veya özel olarak proje çalışmalarını gerektiren yeni işlerle ilgili olarak yapılacak 1971 yılı prog
ram çalışmalarına, 1969 yılı başında başlanacaktır. Bu projelere ait ihtiyaç programının hazırlanması, tesis maliyetinin hesaplanması, arsa temini, 
proje ve değerlendirme çalışmaları aşağıda belirtilen zamanlamaya göre uygulanacaktır. 
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İlgili kuruluşlar Mart 1969 tarihine kadar ihtiyaç programlarını Bayındırlık Bakanlığına intikal ettirecektir, mütaakıp bir aylık süre içinde, 
ihtiyaç programı ilgili kuruluş ve Bayındırlık Bakanlığınca, Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak kesinleştirilecektir. Tesisin yaklaşık 
maliyeti Bayındırlık Bakanlığınca hesaplanarak buna ait projeler Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilecektir. Bu konuda Devlet Plânlama 
Teşkilâtının m(üspet mütalâası alındıktan sonra e ı geç 1969 yılı Eylül ayı sonuna kadar ilgili kuruluş ve Bayındırlık Bakanlığınca müştereken 
arsa temini ve seçilen arsanın teknik yönden değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Malzeme ve yeni yapı sistemleri : 
Projeler konusu ile çok yakından ilgili başka bir konuya da kısaca deyinmek isteriz. 
Maalesef memleketimiz halen geleneksel yapı usulleri ve yapı malzemesi kullanma çağını yaşamaktadır. İleri Batı ülkelerinde ve Amerika'da bu 

usuller tamamiyle terk edilmiş ve yapı malzemesi sahasında çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün artık taşla, tuğla ile hattâ yerinde karış
tırılmış betonla inşaat yapılmamakta ve pek çok adedde yeni inşaat malzemesi kullanılması yoluna gidilmektedir. 

Bugün köprüler, binalar, daha birçok tesisler fabrikalarda yapılan betonarme elemanlarla, süratle ve üstün kaliteli olarak vücuda getirilmek
tedir. İnşaat bir endüstri haline gelmiştir. Her türlü bina projesi hazırlanırken bu imkânlardan âzami istifade yoluna gidilmesi bir zaruret olarak 
tecelli etmektedir. Prefabrikasyonda, işçinin randımanı önemli şekilde artmakta (Sıhhi şartları haiz fabrikalarda bütün sene çalışmak imkânı do-
layısiyle) ve kalite ehemmiyetli surette düzelmek e, yapıda sürat ve kalite kazanılmaktadır. Bakanlığın bu yolda gerekli etütleri yapmakta olduğu 
ve ileriki yıllarda geleneksel usulleri terk ederek yeni usullere intibak edeceği ve bu yolda bir gelişme göstermeye başlıyan memleketimiz yaP 1 

malzemesi sanayimden, başlanmış olan istifaden*, ilgili diğer bakanlık çalışmalarından da faydalanarak büyük ölçülere çıkarılacağını ümidetmek 
isteriz. 

Mimarlık ve mühendislik proje yarışmaları yönetmeliği : 
Bakanlıkta üzerinde çalışılarak tamamlandığını gördüğümüz mimarlık ve mühendislik proje yarışmalarına ait yönetmeliğin, biran evvel yürür

lüğe girmesi, ayrıca Kalkınma Plânının uygulan-nası esaslarına dair Kanunun 10 ncu maddesi gereğince, müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve ben
zeri proje ve kontrollük hizmetlerini tam bir düzene ulaştırılmasını temenniye şayan bulmaktayız. 

Bayındırlık Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diliyerek raporumuzu Yüksek Başkanlığa sunarız. 

RAPORTÖR RAPORTÖR 
Muhiddn Güven Osman Salihoğlu 

İstanbul Milletvelbili C. Smatosu Sakarya Üyesi 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 6 3 7 -

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı 

ödemeler 

ÜCRETLER 

Karnın gereğince yapılacak 

Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 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 
12.350 Yakacak zammı 

12 000 

6 979 001 

1 

9 053 050 

7oîo'öoo 
976 050 
162 000 

5 000 

1 035 500 

5(MX)0 
5 000 
6 000 

70 000 
4 500 

12 000 

18 125 755 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

6 979 001 

6 979 000 

1 

9 293 050 

8 326 000 
800 050 
162 000 

5 000 

1035 500 

50 000 
5 000 
6 000 

70 000 
4 500 

12 

18 420 

000 

755 

12 000 

6 979 001 

6 979 000 

1 
9 293 050 

8 326 000 
800 050 
162 000 
5 000 

1 035 500 

50 000 
5 000 
6 000 
70 000 
4 500 

12 000 

18 645 755 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

12.370 
12.380 

12.410 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

ödeneğin çeşidi 

En^ekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim, karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
3487 sayılı Kanun gereğince bakıma alın
mış hatlarda çalışan işçilere ödenecek 
kaza tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temal ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yolluUan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

12.816 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

800 000 

100 000 

1 

22 000 

7 000 

15 000 

1 

4 200 

1 032 002 

250 000 
72 000 

1 
30 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

800 000 

100 000 

1 

22 000 

7 000 

15 000 

1 

4 200 

1 087 002 

150 000 
72 000 

1 
30 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

800 000 

100 000 

1 

22 000 

7 000 

15 000 

1 

4 200 

1 312 002 

150 000 
72 000 

1 
30 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm top.ami 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 702 002) 

II - Yurt dm yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
(225 000 lirası Dışişleri Bakanlığı için) 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt d1§ı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 610 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

OENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 [Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gi

derleri 
13.130 Döşemje ve demirbaş alımları ve giderleri 

425 000 

5 000 
1 

5 000 

10 000 

100 000 

35 000 
100 000 

1 405 000 

~~^To^ 
150 000 
460 000 

3 368 000 

425 000 

10 000 
1 

5 000 

10 000 

250 000 

35 000 
100 000 

1 385 000 

250 000 

150 000 
460 000 

3 593 290 

425 000 

10 000 
1 

5 000 

10 000 

475 000 

35 000 
100 000 

1 385 000 

250 000 

150 000 
460 000 

3 593 290 
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mUm M&d<k ödeneğin çeşidi 

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 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 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE 
DERLERİ 

Kesim toplamı 

ONARMA Gİ-
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lim 

40 000 
293 000 
72 000 
90 000 

308 000 

100 000 
30 000 
165 000 
3 000 
10 000 

875 000 

375 000 
500 000 

30 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe Etenen Komisyon** kabul edilen 
Madcte Bötftm toplamı Madde B^f t» toplamı 
Lira Lira l i re Ura 

40 000 
308 000 
87 000 
90 000 

318 000 

100 000 
30 000 
175 """ 000 

000 
000 

800 000 

10 

300 000 
500 000 

40 000 

40 
308 
87 
90 

000 
000 
000 
000 

318 000 

100 
30 
175 
3 
10 

000 
000 
000 
000 
000 

800 000 

300 000 
500 000 

40 000 

20 000 

10 000 

750 000 

25 000 

15 000 

1050 290 

25 000 

15 000 

1 050 290 



31 - Bayındırlık Bakanlığı - 6 4 1 -

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

16.000 

HÎZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kamınım 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan1 Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Burs giderleri 
14.522 3nr,Slu öğrencilerin pratik staj giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 230 000) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Araştırma lâboratuvan giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

24 800 

180 000 

25 000 

125 000 
30 000 

10 01)0 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 000 

24 801 

214 801 

60 000 

24 801 

314 801 

60 000 

24 801 

24 800 

230 000 

25 000 

165 000 
40 000 

327 001 43! 435 001 

10 000 

24 800 

230 000 

25 000 

165 000 
40 000 

10 000 

314 801 

435 001 
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Bölüm Madde ödendin çeşidi 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
10.430 Uluslararası profesör, uzman, memur- ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VB TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ ~ Kesim toplamı 

TEÇHİZAT ONARIM-
16.810 Bina onarımı 

MAKÎNA VE 
LARI 

16.821 Dcmiryollar 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 : 

135 000) 

- 6 4 2 -

1968 ödeneği 
Madde BölüL topteu 
Lira lira 

60 000 

30 001 

1 

30 000 

40 000 

187 000 

100 000 

10 000 

1 \j \j\jyj 

r>2 ooo 

1 ( L / \J\J\J 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplama Madde Bölüm toplam, 
Lira L Lira 

60 000 

30 001 

1 

30 000 

40 000 

295 000 

160 000 

10 000 
1V/ \J\J\J 

100 000 

Lira Lira 

60 000 

30 001 

30 000 

40 000 

295 000 

160 000 

.10 000 
10 000 

100 000 

15 000 

file:///j/jyj
file:///J/J/J
file:///J/J/J
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONHL GİDİŞLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETÎM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 
Madde 

Lira 

ödeneği 
Bolüm toplamı 

Lira 

12 000 

18 125 755 

3 368 000 

214 801 

327 001 

22 047 557 

Hüküme 
Madde 
Lira 

itçe istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 

18 420 755 

3 593 290 

314 801 

435 001 

22 775 847 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

, kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 00O 

18 645 755 

3 593 290 

314 801 

435 001 

23 000 847 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLER 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"™ proje giderleri top
lamı : 330 002) 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
21.615 Etüt ve proje giderleri 
21.616 Teknik personel ücretleri 

(Sayıştay Başkanlığı etüt ve proje gider
leri toplamı : 2) 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

21 621 Etüt ; G proje giderleri 
21 622 Teknik personel ücretleri 
21.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Dışişleri Bakanbğı etüt ve proje gider
leri toplamı : 800 003) 

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) 

1969 yılı için 
1968 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 050 007 

1 200 000 
95 000 
5 000 

250 000 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

975 015 

330 000 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 775 015 

330 

800 

000 
1 
1 

1 
1 

001 
1 
1 

1 
1 
1 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

MALÎYE BAKANLIĞI 
21.641 Etüt ve proje giderleri 
21.642 Teknik personel ücretleri 
21.643 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Maliye Bakanlığı etüt ve proje giderleri 
toplamı : 645 002> 

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) 
KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.711 Etüt ve proje giderleri 
21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

EĞİTÎM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 
21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Millî Eğitim Bakanlığı etüt ve proje gi
derleri toplamı : 7 323 000) 

499 998 
1 
1 

4 540 003 

370 000 
90 000 
10 000 

645 000 
1 
1 

2 900 004 

1 800 000 
90 000 
10 000 

645 000 
1 
1 

1 
1 
1 

8 568 004 

7 223 000 
90 000 
10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan» 
Lira Lira Lira Lira 

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 Etüt ve proje giderleri (Polis eğitim si

tesi için) 
21.830 Toplum zabıta binaları etüt ve proje k e r 

leri 
(Emniyet Oenel Müdürlüğü etüt ve proje 
giderleri toplamı : 1 245 001) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
21.912 Teknik personel ücretleri 
21.913 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı etüt 
ve proje giderleri toplamı : 8 000 000) 
TARIM BAKANLIĞI 

21.91 6 Etüt ve proje giderleri 

400 000 

(İ70 000 

7 800 001 

7 700 000 
90 000 
10 000 

1 

1 

1 000 000 

8 400 000 

7 900 000 
90 000 
10 000 

400 000 

1 245 000 

8 400 000 

7 900 
. 90 
10 

000 
000 
000 

400 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 6 4 8 -

1968 ödeneği 
Madde K M » toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam, Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 50 166 000 

TARIM BAKANLIĞI ~ ' 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 44 641 000 
22.112 Teknik personel ücretleri 2 750 000 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 150 000 

(Tarım Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 60 135 000) 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.121 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 550 000 
22.122 Teknik personel ücretleri 55 000 
22.123 Teknik personel geçici görev yollukları 20 000 

(Devlet Meteoroloji' işleri Genel Müdür
lüğü yatırım giderleri toplamı : 4 340 000) 

BALIKÇI LİMAN VE BARINAKLARI 
22.131 YaP1, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.132 Teknik personel ücretleri 
22.133 Teknik personel geçici görev yollukları, 

(Balıkçı barınakları 'yatırım giderleri top
lamı : V) 000 002) 

921 797 053 950 

= = = 3 76 450 002 = 

254 059 

28 200 000 
2 650 000 

50 000 

400 000 
145 000 
5 000 

45 000 000 
1 

1 494 440 063 

109 475 002 

57 435 000 
2 650 000 

50 000 

4 190 000 
145 000 

5 000 

45 000 000 
1 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptanı 
Lira Lira Lira Lira 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
22.311 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
22.312 Teknik personel ücretleri 

LİMANLAR VE İSKELELER 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

DEMİRYOLLAR 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Demiryollar yatırım giderleri toplamı : 
115 650 000) 

LİMANLAR VE İSKELELER 
22.521 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.522 Teknik personel'ücretleri 
22.523 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Limanlar ve iskeleler yatırın, giderleri 
toplamı : 58 600 000) 

HAVA MEYDANLAREVL AKARYA
KIT TESİSLERİ 

22.531 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.532 Teknik personel ücretleri 

2 000 000 18 500 000 18 500 000 

1 850 000 
150 000 

251 178 000 

107 850 000 
3 500 000 

150 000 

104 418 000 
4 500 000 

200 000 

28 460 000 
2 000 000 

3 400 000 
100 000 

15 000 000 

248 190 000 

112 000 000 
3 500 000 
150 000 

53 900 000 
4 500 000 
200 000 

71 840 000 
2 000 000 

3 400 000 
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 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l ira L Lira Lira Lira 

22.533 Teknik personel geçici görev yollukları 
(Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri 
yatırım giderleri toplamı : 75 140 000) 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.617 Teknik personel ücretleri 

BAŞBAKANLIK 
22.621 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.622 Teknik personel ücretleri 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Başbakanlık yatırını giderleri toplamı : 
23 400 000) 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
22.626 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.627 Teknik personel ücretleri 

(Devlet İstatistik Enstitüsü yatırını 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 : 4 130 000) 

100 000 

62 590 022 

1 120 000 
1 

6 550 000 
590 000 
10 000 

1 
1 

2 522 000 
1 

100 000 

102 705 024 

100 000 

18 350 000 
990 000 
10 000 

1 
1 

2 800 000 
200 000 

131 889 024 

1 
1 

22 400 000 
990 000 
10 000 

1 
1 

3 930 000 
200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 
22.631 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.632 Teknik personel ücretleri 

(Diyanet İşleri Reisliği yatırım giderleri 
toplamı : 2) 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

22.636 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.637 Teknik personel ücretleri 

(Bayındırlık Bakanlığı yatırım giderleri 
toplamı : 2) 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

22.641 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.642 Teknik personel ücretleri 

(Danıştay Başkanlığı yatırım giderleri 
toplamı : 3 150 000) 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

22.643 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.644 Teknik personel ücretleri 
22.645 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Dışişleri Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 500 003) 
ADALET BAKANLIĞI 

<»646 Yapı tesis: ve büyük onarım öderleri 
22 647 Teknik personel ücretleri 
22 648 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Adalet Bakanh»ı vatının giderleri top
lamı : 17 650 000) " 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 000 
100 000 

11 675 000 
960 000 

40 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 000 000 
150 000 

15 700 000 
960 000 
40 000 

o 
O 

16 

000 

1 
1 

1 
1 

000 
150 000 

500 00i 

650 
960 
40 

1 
1 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
22.651 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.652 Teknik personel ücretleri 
22.653 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İçişleri Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 3)' 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.654 M. E. R. ve telsiz istasyonu yapı, tesis ve 

büyük onarım giderleri 
22.655 Teknik personel ücretleri 

(Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım gider
leri toplamı : 8 350 000) 

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 : 16 775 000) 

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 giderleri top
lamı : 33 830 000) 

1 
1 
1 

3 100 000 
50 000 

10 250 000 
470 000 
30 000 

7 300 000 
650 000 
50 000 

1 
1 
1 

6 600 000 
500 000 

15 875 000 
870 000 
30 000 

17 530 000 
1 250 000 

50 000 

7 850 000 
500 000 

15 875 000 
870 000 
30 000 

32 530 000 
1 250 000 

50 000 
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1968 ödendi 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 
(Sosyal hizmetler) 

22.666 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.667 Teknik personel ücretleri 
22.668 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatı
rım giderleri toplamı : 8 200 000) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.672 Teknik personel ücretleri 
22.673 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı yatırım gi
derleri toplamı : 7 604 000) 

22.676 
22.677 
22.678 

22.681 
22.682 
22.683 

TİCARET BAKANLIĞI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Ticaret Bakanlığıyatır ım giderleri top
lamı : 3) 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Ulaştırma Bakanlığı yatırım giderleri 

toplamı : 3) 

9 750 000 
595 000 
20 000 

4 708 000 
45 000 
5 000 

1 
1 
1 

ı 

1 

6 500 000 
680 000 
20 000 

2 100 000 
195 000 

5 000 

1 
1 
1 

ı 

1 

7 500 000 
680 000 
20 000 

7 404 000 
195 000 
5 000 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
22.686 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.687 Teknik personel ücretleri 
22.688 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Turizm ve Tanıtma Bakanlığı' yatırım gi
derleri toplamı : 3) 
SIĞINAKLAR İNŞAATI 

22.691 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
22.692 Teknik personel ücretleri 

(Sığmaklar inşaatı yatırım giderleri top
lamı : 500 001) 
TURİSTİK LİMANLAR 

22.693 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim teplamı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
22.711 Jandarma subay ve astsubav lojmanları 

yapı, tesis ve büyük onarım'giderleri 
22.712 Teknik personel'ücretleri 
22.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Jandarma subay ve astsubay lojmanları 
yatırım giderleri toplamı : 5 524 000) 
EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI 

22.721 Yapı, tesis ve büyük onarım giderieti 
22.722 Teknik personel ücretleri 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi lojmanları 'yatını» gi
derleri toplaım : 3) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 024 021 

4 543 001 
230 000 
24 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

1 
1 
1 

500 000 

7 800 000 
3 450 016 

1 700 000 
290 000 
10 000 

500 000 
1 

7 800 000 

8 191 016 

5 224 000 
290 000 

10 000 

1 

l 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

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 lojmanları 
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) 
MİLLİ 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) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI LOJMANLARI 

22.761 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.762 Teknik personel ücretleri 
22.763 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı loj
manları yatırım giderleri toplamı : 3) 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

405 001 
1 

792 001 
30 001 

1 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LOJMAN
LARI 

22.771 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.772 Teknik personel ücretleri 

(Ulaştırma Bakanlığı lojmanları yatırım 
giderleri toplamı : 1 290 000) 
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 : 1 377 001) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 425 243 009 

ANKARA MORFOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 200 000 
22.812 Teknik personel ücretleri 400 000 

(Ankara Morfoloji Enstitüsü yatırım gi
derleri toplamı : 1 800 000) 
ANKARA TIP FAKÜLTESİ KADIN VE 
DOĞUM HASTALIKLARI KLİNİKLERİ 

22.813 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 800 000 
22.814 Teknik personel ücretleri 400 000 

(Ankara Tıp Fakültesi klinikleri yatırını 
giderleri toplamı : 5 400 000) 
ANKARA SİYASAL BİLGİLER FAKÜL
TESİ 

22.815 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 

Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 
100 000 

300 000 
50 000 

396 159 016 

1 300 000 
500 000 

5 000 000 
400 000 

1 190 
100 

1 327 
50 

000 
000 

000 
000 
1 

829 035 020 

1 300 
500 

5 000 
400 

000 
000 

000 
000 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.816 Teknik personel ücretleri 
(Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi yatı-

rım giderleri toplamı: 2) 
YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ 

22.817 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.818 Teknik personel ücretleri 
22.819 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Yüksek İslâm Enstitüsü yatırım gider
leri toplamı : 3 925 002) 
ERZUEUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

22.821 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.822 Teknik personel ücretleri 
22.823 Teknik personel geçici görev yolluklar] 

(Erzurum Atatürk ' Üniversitesi yatırım 
giderleri toplamı : 28 950 000) 
EGE ÜNİVERSİTESİ 

22.824 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.825 Teknik personel ücretleri 
22.826 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi yatrrmı 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 
giderleri toplamı : 25 000 000) 

5 400 000 
380 000 
20 000 

27 800 000 
970 000 
30 000 

1 
1 
1 

12 400 000 
970 000 
30 000 

2 200 000 
1 
1 

27 250 000 
1 170 000 

30 000 

1 

-, 

21 700 000 
1 180 000 

20 000 

3 925 000 
1 
1 

27 750 000 
1 170 000 

30 000 

1 
1 
1 

23 800 000 
1 180 000 

20 000 
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1968 ödendi 
Madde Bölüm toplanıl 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'am, 
lira Lira Lira Lira 

LİSELER, ORTAOKULLAR VE KO
LEJLER 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri 
22.832 Teknik personel ücretleri 
22.833 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Liseler, ortaokullar ve kolejler yatırım 
giderleri toplamı : 196 255 000) 
MESLEKÎ TEKNİK ÖĞRETİM MÜES
SESELERİ 

22.834 Yapı, tesis ve büyük onarın, giderleri 
22.835 Teknik personel ücretleri 
22.836 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Meslekî teknik öğretim müesseseleri ya
tırım giderleri toplamı : 131 478 003) 
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI MÜESSESELER 

22.837 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.838 Teknik personel ücretleri 
22.839 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yatırım 
giderleri toplamı : 2 750 002) 
İLKOKULLAR 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.842 Teknik personel ücretleri 
22.843 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İlkokullar yatırım giderleri toplamı : 
277 828 0000 

22 1 253 000 
350 000 
150 000 

V3 400 000 
4 800 000 

200 000 

19 209 000 
8 800 000 

200 000 

53 500 000 
8 700 000 

300 000 

187 255 000 
8 800 000 

200 000 

126 558 001 
4 000 001 

920 001 

2 750 000 
1 
1 

268 828 000 
8 700 000 

300 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MÜESSE
SELERİ 

22.851 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
22.852 Teknik personel ücretleri 
22.853 Teknik personel geçici görev yollukları 

Öğretmen yetiştirme müesseseleri yatırım 
giderleri toplamı : 59 995 000) 
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.854 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.855 Teknik personel ücretleri 
22.856 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yatı
rım giderleri toplamı : 3) 
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 Bakanhğı Beden Eğitimi ve 
İzcilik Müdürlüğü yatırım giderleri top
lamı : 3 100 002) 
İSTANBUL OPERASI 

22.861 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.862 Teknik personel ücretleri 
22.863 Teknik personel geçici görev yollukları 

(İstanbul Operası yatırım giderleri topla
mı : 5 000 000) 

- 6 5 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

37 860 000 
3 900 000 

100 000 

4 000 000 
220 000 
30 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

38 400 000 
3 900 000 

100 000 

4 300 000 
680 000 
20 000 

55 
3 

o o 

4 

995 
900 

000 
000 

100 000 

100 

300 
680 
20 

1 

1 

000 
1 
1 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MÜZELER İNŞAATI 
22.871 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 
22.873 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Müzeler inşaatı yatırım giderleri topla
mı : 2 500 001) 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI BÎNASI 
VE KÜTÜPHANESİ 

22.874 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.875 Teknik personel ücretleri 
22.876 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Millî Eğitim Bakanlığı binası ve kütüp
hanesi yatırım giderleri toplamı : 8 900 000) 
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 giderleri toplamı : 
58 590 000) 

METEOROLOJİ MESLEK OKULU İN
ŞAATI 

22.884 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
SAĞLIK OKULLARI ÎNŞAATI 

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 : 11 400 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 000 
220 000 
10 000 

24 150 000 
i 700 000 

50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul e d t a 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 2 400 000 
1 100 000 
1 1 

8 500 000 
390 000 
10 000 

51 950 000 
3 450 000 

50 000 

2 

9 

55 
3 

400 
100 

500 
390 
10 

090 
450 
50 

000 
000 
1 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

21 250 000 
1 550 000 

50 000 

7 800 000 
790 000 

10 000 

10 600 000 
790 000 
10 000 

1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.891 İCA teknik yardımından faydalanmak 
suretiyle kurulacak tesislerin yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri 
HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Halk eğitim tesisleri 

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 : 4 164 000) 
JANDARMA SUBAY OKULU EK İN
ŞAATI 

22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK 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 Sosyal Yardım Bakanlığı yatı
rım giderleri toplamı : 147 960 000) 

22.921 Avrupa İktisadi İşbirliği yardımından 
faydalanmak suretiyle kurulacak tesisle
rin yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

1 

3 400 000 
280 000 

20 000 

500 000 

124 596 001 

118 596 000 
5 800 000 

200 000 

650 000 
195 000 

5 000 

1 000 000 

104 800 001 

95 800 000 
8 800 000 

200 000 

3 

1 

964 
195 
5 

000 

000 
000 
000 

000 
147 960 001 

138 
8 
960 
800 
200 

000 
000 
000 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
BALIKÇI LİMANLARI 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım
ları 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

DEMÎRYOLLAR 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

(ücmiryollar makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarım giderleri top
lamı : 4 500 000) 
LİMANLAR 

23.521 Makina, teçhizat alımları ve büviik onarım
ları 

23.522 Taşıt alımları 
23.523 Teknik personel ücretleri 

(Limanlar, makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarım giderleri toplamı: 16 500 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisvonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira LÜ a Lira 

20 290 001 

20 290 001 27 850 002 

5 000 000 

22 650 001 

5 000 000 

22 650 001 

31 710 002 

2 740 000 
1 0G0 000 
500 000 

880 000 
920 000 
500 000 

3 020 000 
980 000 
500 000 

3 520 000 
1 480 000 
1 500 000 

3 020 000 
980 000 
500 000 

13 520 000 
1 480 000 
1 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

VE AKARYA-

ve büyük ona-

21.000 

22.000 

23.000 

HAVA MEYDANLARI 
KIT TESİSLERİ 

23.531 Makina, teçhizat alımları 
rımları 

23.532 Taşıt alımları 
23.533 Teknik personel ücretleri 

(Hava Meydanlan makina, teçhizat alım
ları ve büyük onarımları toplamı : 

1 650 001) 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

YAPI VE İMAR İŞLERI 
23.611 Taşıt alımları 
23.612 Taşıt alımları 
23.622 Taşıt alımları (Bakanlık makamı için) 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplaım 

Lira Lira 

500 000 
40 000 

!50 000 

21 740 017 

921 797 053 

20 290 001 

963 827 071 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisvonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

200 001 

200 000 

500 000 
1 

150 000 

1 500 000 
1 

J50 000 

20 035 024 

950 254 059 

27 850 002 

998 139 085 

4 060 

3 860 

200 

001 

000 
1 

000 

26 503 024 

1 494 440 063 

31 710 002 

1 552 653 089 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşküi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA YK SA'HNALMA BE
DELİ " Kesim toplamı 

o2.131. Demiryollar kamulaştırma ve satmalma 
bedeli' 

32.132 Limanlar kamulaştırma ve satma]ma be
deli 

32.133 Yapı ve imar işleri kamulaştırma ve satı-
nalma bedeli 

32.1.34 Hava meydanları ve akar yalat tesisleri 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
büyük onarımlar 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

YARDIMLAR VE BELEDİYELERE 
ÖDEMELER 

34.420 Ankara belediyesine yardım 
. (Ankara Belediyesince yaptırılacak yeraltı 

ve yerüstü geçitlerinde kullanılmak üzere) 

1969 yılı için 
1968 ödeneği 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

8 500 

8 500 000 

3 000 000 

1 500 000 

1 000 000 
3 000 000 

)lamı 

»000 

500 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

16 000 002 

1 

15 000 000 S 

1 000 000 
1 

1 

istenen 
lölüm toplamı 

Lira 

16 000 002 

501 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

29 500 003 

18 500 002 

2 100 001 

12 900 000 

1 000 000 
2 500 001 

11 000 001 

501 

1 
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1969 yılı için 

Bölüm 

35.000 

36.000 

Madde 

34.720 

35.710 

0 

36.300 

36.700 

36.900 

ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 
Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

Bayındırlık Bakanlığı Mensupları İstihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardımda kullanıl
mak üzere) 
T. M. M. Odaları Birliği İnşaat Mühen
disleri Odasına yardım (Teknik Kongre 
için) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçları 

Limanlar mütaahhit bono borçları 

Kur farkları (Konsolide dış borçlan 
faizi) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 

150 000 

100 000 

50 000 

110 000 

1 

6 130 000 

150 000 

6 240 001 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 

125 000 

125 000 

125 000 

6 010 001 

110 000 

1 

5 900 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

500 

125 000 

125 000 

125 000 

6 010 001 

110 000 

1 

5 900 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 
Madd« 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

8 500 000 

501 

150 000 

6 240 001 

14 890 501 

Hüküme 
Madde 
Lira 

>tçe istenen 
Bölüm topl amı 

Lira 

16 000 002 

501 

125 000 

6 010 001 

22 135 504 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

, kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

29 500 003 

501 

125 000 

6 010 001 

35 635 505 
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Rapor so.i3.ms 

Ticaret Hakanlığımın 1969 malî yılı bütçe r apor tö r l e r i olarak, Bakanlık ç a y m a l a r ı , bütçe t a ib ikaH ve B a k a n l a i lgilendiren sorunlar üzerinde 
y a p t ı ğ m m inceleme aomuelannı özet lolarak Sayın Komisyonunuza ar-, .ediyoruz," 

Ticaret Bakanlığının teşkilât ve fonksiyonları: 
•Bakanlık, Ü939 ta r ih l i Teşkilât K a n u n u n u n 1 nci maddesine -öre iç ve dış ticaret işleriyle b u n h r a , !mrb G r e v l e r i tazim, idare ve murakabe 

ile mükellef .olmak üaere, aşağıda adları yazdı d e r e l e r d e n müteşekkildir . 

1. Hususi Kalem Müdür lüğü , 
2. Te tk ik Kuru lu Başkanlığı , 
X Teftiş Kuru lu Başkanl ığı , 
4. H u k u k Müşavirl iği , 
r>. îç Ticare t Genel Müdür lüğü , 
(i. l)ış Ticaret Dairesi Başkanl ığı , 
7. Teşki lât landumm Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
8. Standardizasyon. Müdür lüğü , 
9. Kon jönk tü r ve Yay ın Müdür lüğü , 

10. Su Ürünler i ve Avcılığı îş ler i Müdür lüğü , 
1.1. M i s l e r i ve Levazım Müdür lüğü , 
12. Genel E v r a k Müdür lüğü , 
. 1 * ISavnmma Sekreter l iğ i . 

Ekonomimizin her yönü ile yak ın ilgisi bulu am Ticaret Bakanhğı , gördüğü hizmetlerin büyüklüğü, ve ehemmiyeti ile orantılı .olarak teski-
lâ t lanmamışt ı r . Bu yüzdcu. kendisine bağlı İkti::,,di Devlet Teşekküller inin memur la r ından da fayda lanarak hizmetlerini yürü tmeye çalışmak
tadır . 

Malûmumuz olduğu üzere, Ticare t Bakanl ığ ı kendi daireler i ve Bakanl ığa bağlı kuru luş la r el iyle Türk iye 'n in her t ü r lü üretim faaliyetleri, 
iç ve dış t icaret i , ekonomik (kalkınmamızın z o n n l u kıldığı ya t ı r ımlara imkân hazır lamak, üre t ic i ve tüket ici zümreler aras ında koordinasyon 
sağlamak ^ ib i çdk çeşitli ive önemli hizmetlerle görevlidir," 

1939 yılımda ku ru lan Ticare t Bakan l ığ ı Teşki lâ . ı , a radan ,geçen 29 yıl içinde Tü rk iye 'm» sosyal -ve ekonomik bünyesinde husule gelen iler
lemeler seviyesinde teşk i lâ t ım ıgeliştirememiştir. Bu du,ıwmh,. Bakanlığın yeterl i bir hizmet görebilmesi için yeniden iVskihıtlan.nasıuı" zorunlu 
görmekteyiz, He r ne k a d a r 924 ve 925 sayılı ka ^ l a r i a Ticare t Bakanl ığ ına sonradan 102 kad'-o daha i r i l m i ş ise de, bun la rdan bir W . faal 
hale getir i lmemiştir . Esasen bu kad ro la r t a m a m e n ac ln ı ı ş olsa bile yetersizdir . 

Bu j,tibarla, hazır lanmış olan Ticaret B a k a n l ı k k ı ınduş ve görevleri hakk ındak i kanun t a s a m m m en kma zamanda, Meclislerden geçirilmesinin 
1üzrmuıa, inanmaktayız . 

http://so.i3.ms
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Ticaret Bakanlığı Teşkilâtına dâhil dairelerden : 
a) îctiearet 'Genel Müdürlüğü : 
İçtiöaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi konusu ile ırörevli İçtiearet Genel Müdürlüğü, yerli ve ecnebi şMketlerle, banka ve kredi, sigortacılık, 

ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsalan, ölçüler ve aya,- işleri esnaf ve küçük sanatkârlar, uyuşturucu maddeler ve yaJbancı sermaye ile 
ilgili mevzuatın Ticarot Bakanlığına tahmil ettiği vazifeleri yürütmektedir. 

Genel Müdürlükçe 1968 yılı içinde yaDilan çaymalar ı « ^ ı d a k i şekilde özetlemek mümkündür. 
1. a> 7129 sayılı Bankalar Kanununa güre veni kumlamak bankalar ile şube tesisi, bankacılık muameleleri ve mevduat kaibul yetkisi talep

leri hakkımla mütalâa vermekte, aylık mevduat v'e kredi c^evellorde bilançoları ineelemece, banka kredilerinin Hükümetin ekonomi politikası
na uygun ve üretime yönelmis şekilde d ü z e n l e r i n i takibetmekte, Banka^ Kredilerini Tanzim Komitesine, çlısrnalarma katılmaktadır. 

•b) Zirai krediler, esnaf ve" küçük sanatkâr kredileri ve rehin karşılığında istihlâk kredileri vermekle görevdi T. C. Ziraat Bankası, Türkiye 
Halk Bankası ve İstanbul Emniyet' Sandığının 3202, 2284, 3460 ve 440 sayılı kanunlar hükümleri gereğince denetimini yapmaktadır. 

e) 2279 savdı ödünç para verme işleri Kamum ile 1711 sayılı Tasarruf sandıkları k a m l a r ı n ı n u n l a n m a s ı n ı takil>etmefctedir. 

Banka kredileri : 

Resmî sektöre açılan krediler 
Zirai sektör kredileri 
Sınai kalkınma Bankası kredileri 
Mesken inşaatı kredileri 
Küçük sanat kredileri 
Ticari krediler 

Bankalardaki mevduat durumu 

Yekûn 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Vadeli tasarruf mevduatı 
Vadesiz tasarruf mevduatı 

(Milvon Tl.) 
1967 

2 777 
5 551 
1043 
1858 
•585 

11554 

23 368 

1967 

2 644 
4 027 
3 954 
10 390 

1968 
(Eylül) 

2 750 
5 693 
1 204 
1 792 

741 
13 328 

25 508 

1968 
(Eylül) 

2 
4 
4 
11 

688 
154 
538 
193 

Yekûn 21015 22 553 
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Bankaların teşkilâtlanma durumu : 
1967 1968 

B ^ a d e d i 47 47 
Banka şubeleri adedi 2 228 2 547 

1967 1968 

Ödünç para verme işleri dle uğraşanlar. 93 105 

Banka .kredileri, mevduat durumu, teşkilâtlandımm durumu eski yıllarla mukayeseli rakamlar Hk 1 sayılı cetveldedir. 
2) 507 sayılı Kamımın uygulanmasını takibetmekte, esnaf ve küçük sanatkârların teşkilâtlanıp memleket ekonomisindeki yerlerini alarak 

kalkınma hizmetlerinde hisselerine düşeni gereği şekilde yapabilmelerini temin imkânlarını araştırmaktadır. 
a) Esnaf ve küçük sanatkarların teşkilâtlanma durumu : 
Yıl sonu itibariyi; aded olarak : 

Kasım 
1965 1966 1967 1968 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der. 1 770 2 0 0 6 2 0 9 5 2 246 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der. Birliği 54 55 64 64 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Federasyonu 6 6 6 6 
Ksnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu 1 1 1 1 
b)1 Tablodan da görüleceği üzere, yıl içinde kurulan dernek sayısı 1967 de 89 olduğu halde 1968 de 151 dir. 
3) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümletine göre anonim ve Hmited şirketlerin kuruhuş, sermaye artırma ve azaltma, mukavele tadil

leri ve şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmekte,, şirketlerin âdi ve fevkalade genel kurul toplantılarında komiser bulundurmakta, 30 Kasım 
1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanunu gereğince yabancı şirketlerin faaliyetleri ile ilgili işlemleri yap
maktadır. 
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Şirketlerin teşkilâtlanma dununu : 

- 6 6 7 -

Aııoninı şirket 
yilı içinde kurulan 

Sermaye 
toplamı 

Yıl Adedi Tl. 

Limited şirket 
yılı içinde kurulan 

Sermaye 
toplamı 

Adedd Tl. 

201 66 723 030 
212 80 983 500 
243 91 370 000 

1965 91 398 988 000 
1966 123 418 071 500 
1967 143 551 452 000 

Kasım 
1968 165 903 911 000 241 79 637 000 

4) Başlıca gıda ve ihtiyaç, maddelerinin fiyat hareketleri takibedıilmekte, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre tesisini engelleyici hususları 
ortadan kaldırma çareleri araştırılmaktadır. 

Bu amaçla; 
a) Bölgelerinde yetişen zirai mahsullerle bilûmum sanayicilerim mallarını teşhir ve tanıtmaya imkân verdiği gibi, turizm yönünden de can

lılık getiren fuar, sergi ve panayırların modem ve teknik esaslara uygun kuruluşları teşvik edihnekte, bütçeden yardım yapılmaktadır. 
b) Yaş meyva ve söbze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin ıslahı imkânları araştırılmaktadır. 

. e) Perakende satışa arz edilen mallara etiket koyma meoburiyetini getiren 3489 sayılı Kanunun, ticaret ddaları ile esnaf derneklerim* ria
yeti mecburi kararlar alınmak suretiyle uygulanmasının teminine çalışılmaktadır. 

d) Gıda maddeleri pazarlamasının verimliliğe kavuşturulması, perakendecilik sisteminin ıslahı ve büyük mağazacılığın geliştirilmesi konu
sunda incelemeler yapılmaktadır. 

Fuar, sergi ve panayırların durumu : 
Açılışa izin verilen (Aded) 

Yıl Fuar Sergi Panayır 

1965 
1966 
1967 
1968 

o o 
o O 

5 
6 

4 
5 
8 
7 

76 
57 
61 

152 
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Fuarlara yapılan nakdî yardımlar : 

Yl 

668 

Yapılan nakdî yardım 
tutan (Tl.. 

1965 
1966 
1967 
1968 

254 000 
425 000 
540 000 
535.000 

5. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Odalar Birliği Kanununun uygulanması izlenmekte, 
a) Bilhassa fiyat aleniyetini getiren kuruluşlar olarak ticaret borsalarının kuruluşları teşvik edilmekte, tesis masraflarına yarfdnru, ulrcnk 

amaciyle bütçeden yardım yapılmaktadır. 

b) Borsaların faaliyetleri teftiş ve kontrol ettirilmekte, kote edilen maddelerin niteliklerinin tesbiti, yapılan muamelelerin ıslahı, borsa dışı 
işlem yapılmasını önliyecek tedbirlerin alınması konusunda çalışılmaktadır. 

c) Hayvan kaçakçılığını önlemeye yardımcı olmaları bakımından borsaların canlı 'hayvan alım ve satım yerleri tesisleri ile mücdhhez. olma 
imkânları araştırılmaktadır. 

d) Tüccarın meslekî hizmetlerini görmek, meslek ahlâk ve tesanüdünü korumak amaciyle teşkilâtlanması teşvik edilmektedir. 

BORSALARIN KURULUŞ YE FAALİYETLERİ : 
I - Borsalardaki muamele hacından : 

Yıl sonunda 
Yıl içinde faaliyette bu- Borsalardaki 

kurulan bor- lunan borsa toplam mua-
Yıl sa adedi adedi mele hacmi 

1964 
1905 
1966 
1967 
1968 

_ 37 
o o 

2 
13 

41 
43 
56 

6 342 385 300 
6 910 696 300 
7 381 969 500 
8 272 045 000 

I I - 1968 yılı içinde Samsun, Van, Konya - Ereğli, Alaşdhir, Bergama, AMıisar, Ödemiş, Turgutlu, Karacabey, ipsala, Urfa Malatya, Maras 
borsalarının kurulmasına müsaade edilmiş ve ilk defa olarak borsalara bütçeden 375 000 liralık yardım yapılmıştır. 
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III - 1968 yılı içinde Erdemli, Hakkâri, Cay, Taşköprü, Sungurlu, Sinop, Sarayköy, Yerköy, Hopa, Tavşanlı, Borçka'da Ticaret ve Sanayi 
Odası, Eskişehir'de Sanayi Odası kurulması" için müsaade verilmistir. 

(Böylece; 
1965 1966 1967 1968 

Ticaret ve Sanayi Odası 91 94 99 109 
Ticaret Odası 31 34 35 36 
Sanayi Odası 3 5 5 6 

olmuştur. 
6. Sigorta ^ket le r in in murakabesi hakkındaki 7397 sayılı Kanun hükümleri gereğince, memleketimizde kurulmuş Türk ve yaJbancı sigorta 

şirketlerine ait işlerin Devletin sigorta politikası esaslarına uyınrn olarak tedvirine nezaret edilmekte, Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin t c 
şekkülüne, faaliyete geçmelerine, fesih, devir ve 'tasfiyelerine, İstihsal organlarivle münasebetlerinin mevzuat, teknik ve iktisadi yönden deneti
mine bakılmakta, riyazi ihtiyatların tesisi, mumka.be"ve kontrol edilmektedir. ' 

1169 sayılı Kanun ve buna istinaden aktediî™ mükerrer sigorta, inhisarı işletme imtiyazı mukavelesinin tatbikatı taldbedilmektedir. 
Halen memleketimizde 20 yaibancı ve 2 si rea ûirans olmak üzere 23 yerli (cem'an 43)'sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 
Sigorta şirketlerinin prim'tahsilleri ve ödedikleri hasar miktarları 'aşaldadır Hayat sigortası dolayısiyle ödenen tazminatlar, özelliği dola 

vısiyie ayrı olarak gösterilmiştir. 
Ödenen hasar ve tazminat 

miktarı 
Tahsil (Edilen Hayat sigor- Hayat 

Yıl prim tası hariç sigorta 

1962 230 049 488 -
1963 244 686 160 121 784 860 2 598 994 
1964 249 715 267 115 534 353 o 140 230 
1965 265 023 298 110 755 967 4 089 784 
1966 309 468 112 137 289 057 A 263 101 
1967 362 630 253 468 534'961 4 740 886 

7. 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince, h a s t a m ekimi ve afyonun mesrü ticareti ıkonusunda uluslararası 
tesekküllcrce alman kararların memleketimizde tatbiki ile görevli bakanlık ve kurul/slar arasında koordinasyonu sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır. 

8. Ticaret Bakanlığına tevdi edilen görevlerin yurt ölçüsünde daha. iyi ifa edilebilmesi ve Hükümet hizmetlerinin halkın ayağına götüriilebil-
mesi amaciyle bölge müdürlüğü teşkilâtının genişletilmesine çalışılmıştır. 

Ankara, Adana, Bursa, istanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon'da mevcut 8 bölge müdürlüğüne ilâveten vıl içinde Diyarbakır, Erzurum ve 
Gaziantep'te 3 bölge müdürlüğü daha kurularak aded 11 e yükselmiştir. 

http://mka.be
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Diğer taraftan Tekirdağ, Antalya, Eskişehir, Sakaıya, Kayseri, Muş ve Konya'da da birer bölge teşkilâtı kurulma*: hazırlıklarına girişilmiş 
olup, kadro imkânları nisbetinde takviye edilecektir. 

9. 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Nizamnamesi gereğince ölçü, tartı aletleriyle, elektrik, su, havagazı ve akaryakıt sayaçlarının senelik normal 
muayeneleri yapılmış, belediyelerin bu konuda görevli teşkilâtı murakabe edilmiştir. 

1968 yılı içinde bilhassa pazar yerleri, odun, kömür satış depoları ile akaryakıt istasyonlarındaki tartı ve ölçü âletlerinin ansızın kontrollanna 
ehemmiyet verilmiştir. 

Muayene ve kontrol yapılan ölçü ve âletler : 

A) İLK MUAYENELER: 

Yıl 
Damgala- Reddedi

len 

1965 
1966 
1967 
1968 (11 aylık) 2 944 540 

2 366 908 
2 484 131 
2 389 369 

35 907 
36 730 
39 618 
36 148 

Yekûn 

2 402 815 
2 428 987 
2 428 987 
2 890 688 

B) YILLIK MUAYENELER 

Yıl 
Bakanlık Ölçüler Teşkilâtınca 
Damgalanan Reddedilen 

Grup Merke-zi, Belediye Ölçü
ler ve Ayar Mömurlukla-

nnca 
Damgalanan Reddedilen 

1965 
1966 
1967 
1968 Kasım sonu 

53 365 
51538 
56 141 
39 222 

1615 
859 
882 
635 

799 251 
901 913 
718 190 

O 

64 330 
67 255 
57 778 

O 

Y Yekun 

918 561 
1 021 565 

832 991 
39 857 

(V Bu rakamlar bölgelerden gelecek çahşma raporlariyle birlikte 1969 yıU Mart ayında tesbit 
olunabilecektir. 
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I9(j7 yılında muayenelerin adedi 2 428 987 iken 1968 yılmda bu rakam 2 980 688 e yükselmiştir. 
Ansızın muayenelerde 91 041 aded muayene yapılmış 1 286 hatalı ölçü aleti tesbit edilerek haklarında gerekli işlem yapılmıştır. 
10. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak istiyen firmaların müracaatları kabul edilmekte, faaliyetleri iz

lenmekte, bu konularla ilgili Sekreteryalık faaliyetleri yürütülmektedir. 
1967 yılında yatırım talebi 24 iken 1968 de 82 olmuştur. 

1967 yılı içinde 189 701 497 Tl. lık nakdî ve 80 160 524 Tl. lık aynî olmak üzere 269 862 021 Tl. hk sermayenin gelmesi için müsaade veril
mişti. 

Aynı yıl zarfında gelen sermaye ise, 87 222 314 TL nakdî ve 81 803 872 Tl. aynî olmak üzere ceman 68 526 186 Tl. dır. 
1968 yılmda Kasımayı sonuna kadar, 38 559 727 Tl. hk nakdî, 184 610 649 Tl. lık aynî ve J67 859 000 Tl. lık kredi olmak üzere ceman 

836 02!) 876 Tl. hk yabancı sermayenin gelmesine izin verilmiştir. 

Aynı müddet içerisinde, evvelce kurulmuş olan yabancı sermaye iştiraki mevcut firmalardan, yabancılara ait hisselerle ilgili olarak 4 852 500 Tl. 
hk aynî, i l 012 500 Tl. hk nakdî ve 6 155 000 Tl. İrk fevkalâde ihtiyat ve transfer edilmiyen kâmı sermayeye ilâvesi suretiyle, ceman 22 020 000 Tl. 
sermaye tezyit talebinde bulunulmuş buna mukabil, gecen yıllarda" vA'a olmuş talepler de dâhil olmak üicre, 1 108 096 Tl. aynî, 21 545 434 Tl. 
nakdî ve 10 232 680 Tl. hk transfer" edilmiyen kâr olmak' üzere ceman 82 886 210 Tl. hk sermaye tezyidine müsaade edilmiştir. 

1İ)(İ8 yılında Kasım ayı sonuna kadar gelen sermaye yekûnu ise 21 926 897 Tl. aynî ve 65 8895)18 Tl. sı nakdî olmak üzere 87 816 815 Tl. dir. 
.11. Kalkınma Plânı ve Hükümet Programında öngöriilen; idareyi ve idari metotları yeniden düzenleme, gayesini gerçekleştirmek için ieticaret 

(Jcnel Müdürlüğü bünyesinde bir organizasyon ve metot birimi kurulmuştur. 
Bakanlık Makamınca verilen görev üzerine, a,h gecon birin, tarafından, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün de işbirliği ile 

1968 yıh içerisinde; 

a) Müsteşar, Müsteşar Muavini ile Bakanlık ve Ba'kanhğa bağh kuruluşların Genel Müdürleri seviyesinde bir «Yüksek Yönetim Semineri,, 
1» Bakanlık ve Bakanlığa bağh kuruluşların Genel Müdür Muavinleri ve* Şube Müdürleri seviyesinde bir «Orta Kademe Yöneticileri, Semineri, 
düzenlenmiştir. 
Genel Müdürlüğün dosyalama işlerini desimal sistemine göre yeniden düzenlemek maksadiylc bir dosyalama esasları izahnamesi ve dosya plânı 

hazırlanmıştır. 
Sigorta^endüstrimizin muhtacolduğu kaliteli personel yetiştirme gayretlerinden olarak sigorta kursları bu yıl da açılmıştır. 
Bölge Ticaret Müdürlüğü mensuplarının eğirimi hususunda yapılan teşebbüsler meyanmda bu yıl ilk defa İstanbul'da Ur Eğitim Kursu tertihe-

dilmistir. 
b)* Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü : 
Teşkilât Kanununa göre bu Umum Müdürlük, özel kanunlarla kurulmuş bulunan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle di

ğer kooperatif ve şirketlerin ve tüccar birliklerinin kuruluş işlemlerini tanzim etmek ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile Et ve Balık Kurumunun ça-
hşmalarım izlemek ve olumlu sonuçlara varmalarım sağlamakla görevli bulunmaktadır. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri : 
Çiftçi olan ortaiklanmn çeşitli zirai ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan Tan.n Kredi Kooperatiflerinin faaliyetleri hergün biraz daha 

artmaktadır. 

1967 ydındaki sav.hr. î 805 il;cu !>u sene v,:ıidm !v,-ı:!kn k^m-atiCl.,-le hu . ak ta r ifi.(ti y,ıh soıunda 1 940 v, yükselmiştir. İCWOP,M-MIİİ- kı
yılarında yıldan yıla vukubukm bu artışa ^ M .>•:,:•,,', ;:o,pe:-at:ifkr, bağh köyler ile Hftc-1 saydarvuk da artışlar ol:;v,,;tur. 

Sosyal eğitini durumları, 1968 yılında Ankara'da Kooperatif müdürleri için açılan olgunlaştırma kursuna IJ2 kooperatif müdürü, keza Anka
ra'da muhasip yetiştirmek için açılan kursa da 1 763 muhasip muavini iştirak etmiş ve başardı sonuç ahmmştır. Bunlardan avn olnrak 48 bölge
de açılan mahallî kurslarda 998 memur eğitim görmüştür. 

Personelin, sosyal şartlarına yardı ,™ olmak üzere, evvelce lojmanlı olarak yapılmış olan hizmet binaları s ayana 117 ikve. iyl , 755 den 871 e 
yükselmiştir. Mezkûr hizmet binalarından ortak olan, olmıyan müstahsil eğitim yönünden istifade etmektedir. 

Bu kooperatifler eliyle ortak m ü s t a h z a r u gecen yıl .1 207 967 000 normal, 107 632 000 gübre olarak cem'an 1 :51b 599 000 piusm.n i.hsis 
edilmişken bu konudaki plasmanlar 1968 yılı içinde'364 400 000 iira fazlasiyle 1 680 000 000 liraya baliğ olmuştur. 

Bu plasmanın 15 . 1 1 . 1968 tarihi itibariyle ikrazat bakiyesi şöyledir. 

Nakden yapılan ikrazat 1 Mi 679 000 
Gübre için 213 01! 000 
Zirai donatıma tahsis 167 825 000 
Tesis emrine tahsis 55 826 000 

1 77ÎJ :î41 000 l igdır . 

Plasman 1 680 000 000 lira olduğuna göre plasman programı % 105,68 olarak tahakkuk ettirilmiştir. 
Netice itibariyle söz konusu kooperatiflere 3 yıl içinde verilen plasman miktarı kuruluşlarından itibaren 30 y,l içinde tahsis edilen plasman 

miktarına eşit bir seviyeye yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu kooperatifler halen sermaye ve özkaynak, yedek akçe olarak 515 000 000 lira sermayeye 
sahibolmuşlardır. 

Tarım Satış kooperatifleri: 
Bakanlık 1968 yılı içinde Kalkınma Plânının öngördüğü genel ülkelerin ,sığı altında icra plânında yer alan. tedbirlere uygun olarak iktisadi 

önemlerine göre tarımsal ürünleri madde grupları itibariyle mütalâa ederek, tetkik safhasına almış ve bu çalışmaları istihsalden ic ye 
dış pazarlamaya kadar geniş bir şekilde tutmuştur. Bu faaliyetin neticesi olarak evvel emirde ve yeniden elma, patates, süt ye mamulleri, 
bakliyat, zeytin ve zeytinyağı, narenciye yerfıstığı, kırmızı biber, şeftali, sebze müstahsilinin teşkilâtlandırılması çalışmaları neticesinde, bugüne 
kadar aşağıda gösterilen" birlikler kurulmuştur. Ayrıca, umumi hükümlere tâbi olarak Karadeniz Bölgesinde bir Balıkçı Kooperatifleri Birliği 
kurulmuştur. Bölgede evvelce mevcut 24 Balıkçı Kooperatifinin bünyeleri takviye edilmiş ve yeni kurulan 4 Kooperatifin katılmasiylc meydana 
gelen 28 Balıkçı Kooperatifi adı geçen Birliğin üyesi olmuşlardır. 

http://sav.hr
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İsmi Merkezi 

1. Elma Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ankara 
2. Güney - Doğu Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Gaziantcn 
3. Güney - Doğu Zeytin ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Gaziantep 
4. Güney - Doğu Kırmızı Biber Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Gaziantep 
5. Güney-Doğu Bakliyat Gaziantep 
6. Yer Fıstığı Satış Kooperatifleri Birliği Mersin 
7. Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Antalya 
8. Şeftali Tarım Satış"' Kooperatifleri Birliği Bursa 
î). Patates Tanın Satış Kooperatifleri Birliği Ankara • 

10. Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ankara, 
11. Karadeniz Balıkçı Satış Kooperatifleri Birliği Ankara 

Bu çalışmalara paralel olarak bilhassa mahallinde yapılan incelemelerle müstahsilin teşkilâtlandırılmasına önem ve öncelik verilmiştir 
Bu suretle'1967 vüı sonu itibariyle 2834 saydı Kanuna göre kurulmuş bulunan müstakil Tarım Satış Kooperatif sayısı (infisah, tasfiye ve 
gayrifaaller hariç") 32 den 83 e birliklere bağlı kooperatifler sayısı 219 dan 339 a Tarnn Satış Kooperatifleri Birlikleri sayısı da 14 ten 25 e yük
selmiştir. 

2834 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1935 yılından i967 yılı sonuna kadar 32 yıl içinde kurulan 251 Tarım Satış Kooperatifine mu
kabil sadece 1968 yılında 171 aded kooperatif kurulmuştur. 

Böylece 1968 yılı irinde yeniden 171 aded Tarım Satış Kooperatifi, 4 aded Balıkçı Kooperatifi ile bu kooperatifleri bünyesinde toplıyan 
11 aded birlik kurulmuştur. " * "' " 

Arz ettiği önem dolayısiyle öncelik verilerek 1968 yılı içinde kurulmuş olan elma, üzüm, zeytin, kırmızı biber, bakliyat ve y,r fıstığı Ta-
nnı Satış Kooperatifleri'Birlikleri kendilerine tahsis edilen cem'an 73 811 000 lira kredi ile kuruluş yılı içinde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

[Bunlarm yanında Trakya bölgesinde geniş bir müstahsil kütlesini ilgilendiren ayçiçeği tohumunun değerlendirilmesi ve fiyat dalgalan-
malanın önlemek için 1966 yılında kurulmuş bulunan Trakya Yağlı Tohumlar Tanın Satış Kooperatifleri Birliği, bağlı 17 kooperatif eliyle 
1968 - 1969 k a m p a n a m d a 19 353 ton ayçiçeği teslim almıştır. Bundan başka Trakya'da mevcut 5 müstakil Yağlı Tohum Tarım Satış Koo-
peratifince de 7 456 ton ' ayçiçeği tohumu ortaklardan mubayaa edilmiş ve neticede geçen yılın 14 711 ton teslimatına mukabil bu yıl Trakya 
ve Marmara bölgesinde faaliyet gösteren Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve müstakil kooperatiflere ortak
lar tarafından yapılan ürün teslimatı 26 809 tona baliğ olmuştur. 

Kooperatiflerin faaliyeti sonucu ayçiçeği müstahsili korunmuş, fiyat istikrarı sağlanmış ve dolayısiyle de istihsal artışı arzu edilen se
viyeye ulaşmıştır. 



32 - Ticaret Bakanlığı - 674 -

Bunun sonucu olarak da likit yağ ithalâtına lüzum kalmamış ve en az 20 000 tonluk bir stokla yeni yıla girilmiştir. 
Kooperatifçilik şuur ve anlayışı' içinde çelişmekte olan Tarım Satış Kooperatifleri çeşitli tarım ürünlerinin pazarlanmasuulaki rolü 

dolayısiyle müstahsil emeğinin en iyi şekilde 'değerlendirmesine çaba sarf etmektedir. Müstakil ve bağlı Tarım Satış" Kooperatifleri ve bir
liklerin 1967 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayeleri 113 232 864 liraya yedek akçe toplamı ise 94 411 603 liraya baliğ olmuştur. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 1966 yılında ayrılan 550 milyon liralık plasman 1967 yılında 750 milyon liraya, 1968 
yılı içinde 1,5 milyara çıkmış ve 1969 yılı içinde 1,8 milyar liralık plasman program!aştırılmıştır. 

Yukarıda bahsedilenlerden ayrı olarak müstahsil malının değer fiyatla mubayaa edilmesi gayesiyle 2834 sayılı Kanunun 17 nci mad
desine istinadedilerek (Tariş) Ege Bölgesinde pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı; (Cukobirlik) Çukurova ve hayalisinde 
pamuk, (Antbirlik)' Antalya ve bölgesinde pamuk; '(Fıstık Birliği) Gaziantep bölgesinde Antep Fıstığı"; (Fiskobirlik) Karadeniz bölgesinde 
fındık alımı ile görevlendirilmişler ve bu alımlar için kendilerine kararnamelerle ' aşağıda detayı gösterildiği üzere 1 825 milyar lira tahsis 
edilmiş ve bu faaliyet sonunda yine aşağıda gösterilen mahsul, birliklerce mubayaa edilmiş bulunmaktadır. 

10. 12. 1968 itibariyle alımlar:' 

Ton 

Pamuk 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuru incir 
Zeytinyağı 
Antep Fıstığı 
Fındık 

327 225 
52 000 
17 263 
2 280 
2 024 

45 105 

Olup kuru incir hariç diğerlerinin alımı devam etmektedir. 

Destekleme alımları için birliklere kararnamelerle tahsis ed&len plasman tutarları (1968 - 1969 kampanyası) 

Fmdık alımları & n Fasköbirliğe 610 000 000 
Antep fıstığı içm Fıstıkbirliğe 70 000 000 
Çekirdeksiz kuru üzüm için Ta.rişe 155 000 000 
Kum inek için Tarişe 27 000 000 
Zeytinyağı için Tarişe 86 000 000 
Bamuk •için Tariş, Antlbirlik ve Çukofoirliğe 877 000 000 

Cem'an 1 825 000 000 liradır. 
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Türkiye'de tanın ürünleri ve bilhassa yas mcyva sebze ih- ikil i depo ve sanayi tesisierinin yetersiz olduğu ve bu yüzden de büyük ölçüde feraf-
ların meydana s l d i ğ i bir hakikattir. 

Kalkınma Planındaki .1968 pm^ra.n. İni gibi 1 esişlerin özeellkle kooperatifler eliyle ve süratle real1zo edilmesi ve bu yoklan ülhracatumzm geliş
tirilmesi hükmünü de ihtiva .etmektedir. 

Bu tedbir ve görüş ışıg. altmda T e ş k i l â t a d ı r : , Genel Müdürlüğünce, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 1908 yılı berisinde günü
müzün iktisadi şartları göz önüne alınarak, tesislerle donatılması cihetine gidilmiş ve bu maksatla da toplam proje değeri 301 71(i" 984 Türk lira
sına baliğ olan,pamuk çekirdeği depolama ve yağ fabrikalar,, dndık, fıs/tık, işleme, değerlendirme, salamura zeytin ve zeytinyağı, ipek böceği to
humu vetmür, balık yağı, ve ıınu, pastörize üzüm suyu, muhtelif ya*h tohum depoları, eeltik, kurutma, endüstriyel kuru üzümler, etil - alkol 
istihsali, narenciye kons'erve^, tozu ve soğuk hava depo konularında 56 aded proje hazırlanmış ve gereğine tevessül edilmiştir. 

liu çalışmalar sonucu hazırlaman projelerden İntan 9! 441 195 Türk lirasına baliğ olan ilişik (1^ liste 2) ide lerde vasıfları aç ı l anan 21 aded 
proje Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderimiş ve bunkmlan tüter, 54 915 125 Türk lirasına baliğ olan i:i aded proje Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca kabul edilerek 933 savdı Kanunla teşkil edilen teşvik tonlarından istifade ettirilmek üzere teşvik belgesi alınmak suretiyle realize yoluna 
gidilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtıma gönderilen diğer projeler inceleme safhasındadır. Hazırlanan diğer projeler de birlikler adına Devlet Plânlama Teş
kilâtı,™ peyderpey gönderilmektedir. 

Çabuk bozulan zirai mahsullerin daha iyi ve düzenli bir şekLlde depolanması, memloket dâhilinde pazarlama ve ihracatının yapılabilmesi için 
ihtivaç duyulanı soğuk hava depolarının Türkiye çapında kurulması öngörülen soğuk hava zinciri plânlamasına başlangıç olarak 31 ayrı yerde 
toplam depolama kapasitesi 52 000 ton olan ve toplanı yatınım 64 920 000 Türk lirasına baliğ bulunan projeler hasırlanmış ye hu yatırımların 
renlize edilmesi için depo .mahallinde soğuk hava limiteti şirketlerimden 10 adedi kurulmuş, diğerlerinin de kurulmasına devam edilmektedir 

Hazır- olan bu projeler soğuk hava limited şirketleri adına teşvik fonlarından faydalanmak üzere l>evlet Plânlama Teşkilâtına gönderilecek ve 
derhal realizesi yoluna gidilecektir. 

6762 saydı Türk Ticaret Kamunu hükümlerine göre kurulan kooperatifler 1967 yılı sonunda 5 852 aded iken 1968 yılı sonunda kooperatif nevi
leri iltiiibariyle : 

Yapı kooperatifleri 2 888 
Küçük sanat kooperatifleri 219 
Esnaf kefalet kooperatifleri 400 
Zirai Sulama kooperatifleri 729 
Köy kalkınma kooperatifleri 973 
Çeşitli kooperatifler 1 401 

6 610 a yükselmiştir. 
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Kooperatiflerin genellikle Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri içerisinde yürütülmeleri sebebiyle rautabl bir şekilde çalışmala
rı mümkün olamamakta ve kooperatifçiliğin ihtiyaçlara cevap verebilecek surette yeterli bir hale getirilmesini temintm, hazırlanan kooperatifler 
kanun tasarısı halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere safhasında a t a m a k t a d ı r . 

Kooperatiflerin nevilerine göre 1968 yılı içindeki gelişmeleri : 
Yapı kooperatifleri : 
1967 yılı sonu itibariyle 2 374 olan yapı kooperatiflerinin sayısı 1968 yılında kurulan 514 kooperatif ile 2 888 e yükselmiştir. 
Küçük sanat kooperatifleri : 
1967 yılında sayıları 290 olan küçük sanat kooperatifleri üzerinde 1968 yılı içinde Halk Bankası ile yapılan müşterek incelemeler sonunda bu 

kooperatiflerin bâzılarının çeşitli nedenler yüzünden âtıl duruma düştükleri, bâzılarının fesh ve tavsiyeleriyle faal durumda olanlarının şayia
sının 219 a düştüğü müşahede edilmiş ve bu kooperatiflerin ıslahı ile adedlerinin artırüması için gerekli çalışmalara girişilmiştir. 

Esnaf kefalet kooperatifleri : 
Esnafa kredi açılmak gayesiyle kurulan esııaf kefalet kooperatiflerinin durumu geçen yıl ile mukayeseli olarak şu şekildedir. 

Kooperatif Ortak Plasman 
Yıl adedi adedi Lira ıSeıi.nayesi 

KM 365 m ~ 2 3 7 ^487 150 000 68 656 566 
1968 400 157 744 629 900 000 91 318 120 
Bu kooperatiflerin kanuni takibat miktarları da 1967 yılında 8 808 675 lira iken 1968 yılında M 978 551 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Esnaf kefalet kooperatifleri ortaklarına Halk Bankasınca tahsis edilen plasman limitinin 30 . 9 . 1968 tarihi itibariyle kullanılan 617 365 300 

lirası aşağıdaki şekilde tevzi edilmiştir. 
(A) grupuna giren «İmalât kollarında çalışan küçük sanatkârlara 432 155 300 Tl. ve (B) grupuna dâhil esnafa da 185 210 000 lira tahsis 

olunmuştur. 
1968 yılında Türkiye Halk Bankasınca kefalet kooperatifi ortaklarına normal taksitli, özel tertip işletme ve tesis için acılan kredilerin ba

kiyesi şöyledir : 
437 370 040 Lira normal 

914 570 » taksitli 
107 702 007 » özel tertip, tesis ve işletme kredileridir. 

Esnaf kefalet kooperatifi ortaklarının işletmelerini modern vasıta ve imkânlarla teçhiz edebilmeleri için 1967 yılında 35 000 000 lira olarak 
tesis olunan ve 1968 yılında 50 000 000 liraya çıkarılan donatım fonundan 4 453 ortağa 50 019 300 Türk lirası tansis edilmiş bulunmaktadır 

1968 yılı çalışma ve plasman programında esnaf kefalet kooperatifi kefaletiyle verilecek krediler limitin üstünde 652 339 350 lira olarak ta
hakkuk etmiştir. 
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Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi ve taşıtı bulunmıyanlariu da taşıtlarını tamir ettirebilmelerini temin maksadiyle ilk defa temin edilen 
20 000 000 liralık fondan, ihtiyaç sahibi esnaf kefalet kooperatifi (ataklarına, şahıs haddi 16 500 lira olan taşıt edindirme ve 5 500 liraya kadar 
olan taşıt tamir kredisinin tatbikatına Ekim 1968 de Türkiye Halk Bankasınca başlanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkiye Halk Bankası arasında varılan prensip anlaşmasına göre reeskont için tevdi olunan senetlerin 
% 70 i imalât kollarında çalışan küçük sanatkârlara, % 30 u esnafa ait bulunmaktadır. 

Zirai sulama kooperatifleri : 
1967 yılı sonunda 625 aded olan bu kooperatiflerin sayısı 1968 yılı içinde kurulan 104 kooperatif ile 729 a baliğ olmuştur. 
Köy kalkınma kooperatifleri : 
1968 yılında yeniden kurulan 121 aded köy kalkınma kooperatifi ile bu kooperatiflerin sayış; 852 den 973 e yükselmiştir. 

•Oeşitli kooperatifler : 
1967 yılında 1 346 aded olan istihlâk, yardımlaşma, istihsal ve satış kooperatiflerinden müteşekkil çeşitli kooperatiflerin sayısı 1968 yılında 

yeniden kurulan 55 kooperatif ile 1 401 e yükselmiştir. 
Bu kooperatifler arasında mütalâa olunan kred^ araç ve gereç yetersizliği nedenleriyle gerçek kooperatif görünüşü içinde faaliyet göstermi-

yerek çoğu âtıl duruma düşmüş bulunan ve 1967 ydmda sayılan 48" i" bulan balıkçı kooperatifleri üzerinde durulmuş, memleketimiz balıkçılığı
nın iliştirilmesini teminen bu kooperatiflere g'erçek hüviyetlerini kazandırarak âtıl durumdan kurtarmak ve çeşitli sebeplerle kooperatif bün
yesine giremomiş diğer balıkçıları kooperatiflere dâhil etmek ve yeni kooperatiflerin kurulmasını teşvik suretiyle teessüs olunacak balıkçılar 
Binlik Kooperatifleri tarafından balıkçılığın geliştirilmesi ve organizasyonu yolunda çalışmalar yapılmış ve pilot bölge olarak seçilen Karade-
nizde bir Balıkçılar Birliği Kooperatifi 'kurularak bu birliğe halen 28 balıkçı kooperatifi üye olmuş bulunmaktadır. 

Böylece 1968 yılında yeniden kurulan 15 balıkçı kooperatifi ile genel balıkçı kooperatif sayısı 63 e yükselmiştir. 
İlk iş olarak balıkçılık tesislerinin reorganizasyonu ele alınmış ve S iş saatinde beş ton balığı işliyobilecek kapasitede 1 000 000 liralık bir te-

si* projesi hazırlanarak Alaçam - Yakakent'te Balık İstihsal ve Satış Kooperatifi tarafından bir balık unu fabrikasının tesisine başlamak üze
redir. Fatsa, Ünye ve Perşembe Balık İstihsal ve Satış Kooperatiflerince müştereken tahakkuk ettirilmek üzere Fatsa'da 2 000 000 lira keşif be
delli ikinci bir balık unu ve yağı fabrikası projesi hazırlanmış ve tahakkuk safhasına çıkarılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. 

Birlik kooperatifi ayrıca müstahsil ortaklarının araç gereç ve kredi ihtiyaçlarını da tesbit ederek balıkçılığın süratle geliştirilmesi, sürüm 
ve satışının sağlanması yolunda çalışmalar yapmaktadır. 

Adı geçen birlik kooperatifine mümasil olarak Boğazlar ve Marmara bölgesinde de bir Balıkçılar Birliği Kooperatifinin kurulması yolun
da çalışmalar yapılmakta ve 8 müteşebbis kooperatifin katılmasiyle kuruluş işlemine başlanmış bulunmaktadır. 

Aynı şekilde Ege, Akdeniz ve döller bölgesindeki balıkçıların da birlik haline .getirilerek araç, ffcre-e ve tesis bakımından teçhiz edilmelerine 
çalışılacaktır. 

c) Dıs Ticaret Dairesi Başkanlığı : 
Ticareti Bakanlığı Teşkilâtı içinde Duş Ticaret Dairesi Bas' :anl-ı inmeat ve ithalât politikaları ile iki tarafh veva cok taraflı iktisadi ve ti

cari münasebetlerimizi düzemlemek ve yürütmekle görovlidir. 
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Dış Ticaret Teşkilâtı : 
Aşağıda arz edeceğimiz dış ticaret faaliyetlerini yürütmekle g rev l i bulunan bu teşkilâtın blmvesi haklanda kısaca bilgi vermeyi faydalı bu

luyoruz. 
Ticaret .Bakanlığının teşkilât ve vazifelerine dair 3814 sayılı Kanuna ve ayrıca 13 sayılı Kanu . a güre Bakanlık bünyesinde, dış ticaretle 

ilgili g rev le r i yürütmekle Dış Ticaret Dairesi yükümlüdür. Bu daire merkez teşkilâtı ve Dış teşkilât olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. 
Merkez teşkilâtı bir başkan ile iki ikinci b ^ k a n ve altı başkan yardımcımın idaresinde: 

1. İki taraflı anlaşmalı ve anlaşmasız mendeketle- (Kliring Anlamalı memleketler seksiyonn. serbest döviz anlaşmalı ve anlasmasız memle
ketler seksiyonu), 

2. 0»k "taraflı anlaşmalar (OECD, (4AAT, U\'UAl>. AEK seksiyonu, ekonomik birleşmeler CUK IÜFTA, LAFTA seksiyonu, NATO, OENTO, 
EOI), FAO, madde anlaşmaları ve surplus seksiyonu), 

3. İlm.cat (Etüt ve tatbikat seksiyonu, tüt İV. seksiyonu), 
4. İthalât, Etüt ve tatbikat seksiyonu, AÎD ve İzmir Fuan seksiyonu), 
5. İdari işler (Muamelât, evrak, arşiv ve daklüo seksiyonu, istatistik seksiyonu), 
6. Pazarlama ve ilp-acat etüt Mhracat etüt ve ı>bml.,ma seksiyonu, pazar araştırma seksiyoon O-ş lallar ,ı,ksiv»ru. dıs Fuar ve serdiler sek

siyonu), 
servisleriyle, Bakanlık Koordinasyon Komitesi M ^ v b - ü g i ve mevzuat seksiyonundan müteşekkildb . 

İe teşkilâtın kadrosu, 68 yüksek tahsilli, meslek memuru. 1 dekoratör mimar, 1 dekoratör, 22 vOksek tahsilli oimıy-an .memur, 40 daktilo ol
mak üzere 103 kişiden ibarettir. 

Dıs teşkilât ise, 61 meslek memuru, 6 beynelmilel teşekküller nemlindo meslek memuru o l , , , k üzere (İ7 kişidir. Avne, , dıs kollarda 32 sek
reter : daktilo mevcuttur. 

Ticaret Bakanlığının yabancı ülkelerden şimdilik 3,6 yerde temsilciliği vardır. 

Dıs Ticaret Dairesinin görev, sorumluluk ve yetkileri de şunlardır : 
^ J ) ı ş ticaret münasebetlerinin tanzimi, bu kan ıda gerekli mevzuatın hazırlanması, iki taraflı tbnre, mukavele ve anlaşmalarının esaslarının 

tesbiti, müzakeresi, akdi ve tatbikatının yürütülmesi, 
- C k taraflı milletlerarası iktisadi ve ticari anlaşmaların Maliye Bakanlığı ile müştereken ha.zırlanması, müzakeresi, intacı ve tatbikatının 

yürütülmesi, 
~ - İktisadi Is Birliği Teşkilâtında ticari mübadelelere müteallik görevlerin ifası, 

- İthalât ve ihracat programlarının hazırlanması, tatbiki, ticaret bilançosu ile ilgili tedbirlerin alınması, 
- Dış ticaret mübadelelerini ihlâl edici mahiyetteki milletlerarası hareketleri takip, tesbit ve alınacak tedbirleri, ilgili diğer mercilerle bir

likte tâyin etmek ve uygulamak, 

http://sedv.siyf.inu
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- Ic ve dış ticari ve iktisadi tedbirlerin takibi ve ilgili kuruluşlara 'gerekli yardımda bulunul MI as.ı 
- Sergi ve fuarların teşvik,, himayesi ve bunlara kştirak edilmesi gibi, mallarımızı tanıtma ve propaganda faaliyetleri, 
- Yabancı ülkelerdeki müşterek ticaret odaları faaliyetlerinin takibi ve bunlarla işbirliği yaH.nnsı , 
- Yabancı « e l e r d e k i ticaret müşavirlik v<> a tab i l en imiz in ç ali ışm al arının tertip, tanzim ve takibi, 
- Yabancı ülkelerdeki iktisadi temsilciliklerimizin «ılışmalarına katılmak ve bunların ticari mevzulardakd faaliyetlerini yürütmek, 
- Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Hükümet Pr ,yAmı İle yük!emilen görevleri yürütmek, 
Kanaatimizce, ihracatımızın medeni milletler seviyesinde geliştirilmesi, Kalkınma Plânımda ön -W„ailen hedeflere ulaşılması, Milletlerarası İk

tisadi ve Ticari münasebetlerin gitgide artarak Çiftieşmesi, ticari mübadelelerin artan bir tempo ile uluslararası bir mahiyet kazanması, bütün 
yabanm ülkelerle iktisadi ve ticari ilişkileri,, TNÜrihnesi için yeni münasebetler kurulması v, İm sebeple kendileriyle ticari mübadeleleri
miz bulunan veya yemden ticaret münasebetle ;1 tesis etmek istediğimiz ülkeler nezdinde temsilcilikler açılması gibi zorunluklar karşısında 
dış ticaret .dairesinin İ930 ların ihtiyacına göre kurulmuş bulunan merkez ve dış teşkilât kadrolarının zamanımızın ihtiyaçlarını karşılıyamı-
yaeağı kanısındayız. 

Dış ticaret politikası : 
Dış ticaret politikamızın hedefleri Beş Yıllık Kalkınma Plânında gösterilmiştir. Bu hedef ve prensiplere göre, 

İhracat politikası : 
İhracat politikamız serbestlik esasına dayanmaktadır. Bununla beraber, sağlık, toplum güvoı,liği ve ulusal değerleri koruma gibi sebeplerle, 

ihracı kanun ve(kararnamelerle yasaklanan mad \v\ov dışında, bütün malların ihracında serbestlik temel ilkedir. 
Anoak, aramızda İki Taraflı Ticaret ve Kliringli Ödeme Anlaşması bulunan ülkelere yapılan her türlü ihracat lisansa tabi olup, anlaşma hü

kümlerine vo bu anlaşmalardaki ihracat konten anlarına göre lisans verilir. 
Ayrıca, döviz kaybını önlemek, memleket i h r a ç l a r ı n ı karşılamak üzere mahdut bâzı maddelerin ihracatı da lisansa tabidir. 
İhracatta sun'i fiyat dalgalanmalarının önlennesi maksadiyle yine mahdut bâzı mallar Ticaret Bakanlığınca yetkili kılman mercilerin tescili

ne tabi tutulmuştur. 
İhracatta takasla, bağlı ımuamelelere izin verilmemektedir. 
İhracatta iç ve dıs piyasa cari fiyatları esastır. 
ithalât politikası': 
- İthalâtın temeli kota sistemidir. 
- APA ülkeleri, serbest dövizle mübadele yaptığımız memleketler ve anlaşması memleketlerden ithalât, liberasyon ve tahsisli ithal malları 

listelerine göre yapılmaktadır. 1968 yılının ilk on aylık devresinde, liberasyon yolu ile yapılan ithalât, bu memleketlerden yapılan genel ithalâtın 
takriben % 56 sma tekabül etmektedir. 

- Tahsisli İthal Mallan Listesi, sanayici ve ithalâtçı kotalarından meydana gelmekte ve yerli sanayiin korunması ve döviz tasarrufu bakım
larından ithali sınırlandırılmış, maddeleri kapsamaktadır. 

file:///v/ov
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- Aramızda ,iki taraflı ticaret ve kliringli ödeme anlaşması bulunan ülkelerden ithalâtımız, bu .anlaşmalara ekli ithal listelerinde gösterilen 
kontenjanlar dâhilinde yapılmaktadır. 

Mezkûr kontenjan listelerinde yer alan maddeler, ithalât rejimine ekli liberasyan ve tahsisli M a l malları üstelerinde bulunan maddeler
den ibarettir. İki taraflı ianlaşmalara ekli kontenjan listeleri Âkıd Taraflar lamsımda her yıl gözden g i r i l e r e k , zamanın icaplarına göre yeni-
lenmektedir. 

- Dış ticaret rejimine ekli liberasyon tahsisli ithal malları listeleri (düzenlenirken Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, memleketin yatı
rım malları, sanayi hammaddeleri ve tüketim .malları ihtiyacı 'göz önünde tutulmaktadır. 

1968 yılının ilk 10 aylık devresinde yapılan ithalâtın % 47,8 imi yatırım mallan, % 47,5 ini sanayi hammaddeleri ve % 4,7 sini tüketim mal
ları teşkil etmiştir. 

- AlD yardımları ile finanse edilen ithalâtta bu yardımın gerektirdiği özel usul ve esaslar uygulanmaktadır. 
- İthalâtta hiçbir şekilde takas ve bağlı muamelelere müsaade edilemez. 
- Eski veya kullanılmış mal ithaline izin verilemez. 
Kalkınma Plânı ve dış ticaretimiz : 
İthalât ve ihracatımız Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile tesbit edilen esas ve ilkeler dairesinde yürütülmektedir. 
Plân devresinde, dış ticaret hacmi ve dengesi bakımından ihracat ve ithalâttaki gelişmelerin ölçüsü Kalkınma Plânı ile tâyin edilen hedefler ol

muştur. Bu itibarla, dış ticaret konusunun plân hedeflerine uygunluk bakımından ele 'alınıp, rakamlara dayanarak arzını uygun görmekteyiz. 
A - İhracat : Kalkınma Plânının yıllık uygulama programlarında ihracat için öngörülen hedefler ve tatbikattaki gerçekleşme durumları 

şöyledir : 
Program Gerçekleşme Fark 

Yılkr (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $) 

~1963 3 ^ 368 VTo 
1964 375 411 + 36 
1965 410 464 + 54 
1966 450 491 + 41 
1967 510 523 + 13 
1968 540 368 10 ay 
1969 575 

Bu rakamlara nazaran, 1967 yılı sonuna kadar ihracat realizasyonlarmm, Kalkınma Plânı yıllık programlarında öngörülen hedefleri aştığı an-
laşdnmktadn-. 

1968 yılının ilk 11 aylık devresinde yapılan ihracat muvakkat rakamlara göre 440 milyon dolardır. 
İhracatımızın büyük kısmının yılın son aylarında yapüdığı nazara alınırsa, Aralık ayında tahakkuk edecek ihracatla birlikte, 520 milyon 

dolarlık bir seviyeye ulaşılabileceği anlaşılmaktadır. 
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İh raca t ın bünyesi i t ibariyle, î907 yılı için P lânda öngörülen ve t a tb ika t ta gerçekleştirih-n r a m l a r şöyledi 
Program (>ercikle,me 

(Milyon $) (Milyon $) 

Tar ım ürünler i 882 421 
Sanayi ürünler i 104 Sİ 
Madencil ik ürünle r i 24 2! 

Bu r akamla ra göre, t a r an ürünler i ihracat ında Plfm hedeflerinin aşıldığı ve sanayi ürünler i il,- madencil ik ürünler inde Plân hedefinin al t ında 
kal ındığı anlaş ı lmaktadır . 

1968 yılı için P lânda öngörülen hedefler ile, yılın ilk 10 aylık devresinde gerçekleşen r akamla r aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

P rogram dereekieşme 
(Milyon $) (Milyon $) 

Tar ım ürünler i 409 289 
Sanayi ürünler i 100 57 
Madencil ik ürünler i 31 22 

1968 yılının ilk 10 aylık devresinde reatize edilen ihraca t rakamlar ı ih, yıllık Plân hedefleri a ras ındaki farkm, Kasım ve Aral ık ayları ihracat , ile 
kapatı labi leceği ve P l ân hedefi c ivarında bir realizasyon seviyesine ulaşılacağı umulmaktad ı r . 

Bununla beraber, ihracat ımızdaki art ış , 1964 yıl ında bir evvelki yıla nazaran % 1 U ; V(. 1965 y ı lmda % 11,7 oranı ile millî gelirdeki art ış oranı
nın üs tünde seyret t iğ i ha'lde 1966 yılında % 5,8 ve 1967 yılında % 6,6 olmuştur. 

1968 yılının i lk 10 aylık devresinde, madde gruplar ı i t ibariyle, geçen yılın aynı devresine kıyasla t a n ı n ürünler i ihracat ı %1,3 ve madencil ik 
ürünle r i % 30,5 oranında ar tmış t ı r . Buna mukabil , sanayi ü rünle r i ih raca t ında %16,5 oranında bir azalma olmuştur. 

Başlıca ihraç maddelerimiz i t ibariyle, ihracat ı a r t an maddelerle art ış o r a n l a n şöyledir : 
Koyun, keçi % 51,5 
Turuçg iber % 36,6 
Çekirdeksiz kuru üzüm % 8,3 
Krom cevheri % 45,7 
Pamuk % 23,9 
P a m u k mensucat % 491 
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îhraeatı azalan maddelerle, azalış oranları da a s a l d a gösterilmiştir. 
' ic fuıdık ' % 10,1 

Zeytinyağı % 100 
Şeke;-" % 77,5 
Köpek % 71,6 
Küspeler % 10,5 
Tütün % 20,7 
Bakır % 1.9 

İhracatı azalan maddelerden fmdık ve zeytinyağlımı, bir yıl yüksek, ertesi yd düşük olan rekolte dalgalanmalarından deri geldiği, 
Şeker ihracatındaki azalmanın, dünya fiyatları'iki bizim istihsal maliyet fiyatlarımız' arasındaki büyük farktan hâsıl olduğu, 
Kepek ve küspe gibi hayvan besi maddeleri ihracatının, memleketimizde besiciliğin gelişmesi yüzünden azaldığı, 
Tütün ihracatında yılın ilk 10 aylık devresindeki azalma % 20,7 olarak görülmekle beraber, bu maddenin ihracat devresi olan (1 Eylül - 31 A-

ğustos) tarihleri itibariyle mukayese edildiği takdirde bu farkın azaldığı, 
Aniaşılmaktadır. 
Nitekim, son 4 yıllık tütün ihracat devrelerine göre ihracatın miktar ve kıymetleri şöyledir : 

Devreler - Ton 1 000 $ 

1065/19<m 85 345 . 107 179 
1966/1907 79 004 105 370 
1967/1908 81 9.% 10:5 7.1. 
1908/1969 (3 ay) 33 454 39 128 

- Bununla beraber, dünyada Şark tütünleri istihlâkinin 360 000 ton olmasına mukabil, bu çeşit tütünleri üreten 4 ülkenin toplam üretiminin 
450 000 tona ulaşmış olması," 

- Son 7 yıldan beri tütün üretim ve s toklamızın artmış bulunması, 
- Dış piyasa 1'iyatlannin gitgide düşm^i, gMİ sebeplerle ihracatta duraklama ve az da olsa, bir gerileme güzden kaçmamaktadır. 
Bu itibarla, tütün istihsalinin tanzimi ve sh.kkmn eritilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile müşterek sorumluluğa sahibolmalan gereken di

ğer Bakanlıklarla, kredi bakımından Bankaların tutumuna da işaret etmek isteriz. 

Filhakika, tütün istihsalinin tanziminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tarım Bakankğı ve i h ^ a t m d a , ucuz finansman temini bakımından Ma
liye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer millî bmkalarm tutumu ve etkisi mühim bir rol oynamaktadır. 

iki cümleden olarak, yabancı malî kaynaklara dayanan prefinansman müessesesinin doğup gelişmesi de iütün ihracatında uygulanan yüksek faiz 
politikasının bir sonucudur. 
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Diğer ta raf tan , ihracat ın mik tar ve kıymet i t ibariyle a r ü ş kaydetmemiş olması, s t ok l amı yükselmesi, dış piyasa f iyat lar ının düşmesi sonucunu 
doğurmuştur . 

Böylece, 1964 - 1965 ihraç devresindc or ta lama fiyat Kg, başma 1,51 dolar iken müteakip yı l larda, srıasiyle 1,20, 1,30, 1,26, 1,17 dolar olmuştur . 

Halen 1962 - 1966 ydlar ı mahsulünden tüccar elinde 16 719 ve Tekel elinde 55 749 ton olmak üzere ceman 72 468 ton t ü t ü n s toku bulunmak
tadır . 

İhracat ımızın alıcı memleket g rup la r ına göre ve yıllar i t ibariyle dağılışı şöyledir : 

Memleket grupları itibariyle ihracat 
(Milyon dolâr olarak) 

Yıllar 

OECD 
Memle
ketler i 

1963 
196i 
1965 
1066 
1967 
1968 (10 ay) 

9<)o 

324 
340 
370 
396 
256 

Anlaşmalı 
Mcmle
ketler 

Is 
84 
89 
96 
83 

Diğer 
Memle

ketler 

29 
36 
40 
31 
30 
29 

Memleket gruplar ı i t ibariyle 1967 ve 1968 y l l a n n m ilk 10 aylık devresindeki ihracat nisbetleri de, 

1967 1968 

73,51 69,61. OHCÜ 
Klir ing Anlaşmalı 
memleketler 19,79 22,57 
Diğer memleketler 6,70 7,82 olmuştur. 

Görülüyor ki, 1968 yılmda OECD ülkelerine ihracatımız, genel ih raca ta nisbetle azalmış ve Klir ing Anlaşmal, memleketlerle diğer memleketlere 
bir mik ta r ar tmışt ı r . 

/D 
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İhracatın artırılması konusunda yapılan çalışmalar : 
İhracatımızın artırılması bakımından Ticaret Bakanlığınca yaplıan çalışmaları şöylece özetlemek mümkündür : 

1. Tarımsal ihraç ürünlerinde fiyat istikran sağlamak suretiyle döviz gelirlerinin artırılması, iç ve dış fivatlarm belirli bir- seviyenin altına düş
m e n i n önlenmesi, müstahsil emeğinin değerlendirilmek Kalkınma Plânı ilkelerindendir. 

Bu maksatla, destekleme alım fiyatları dünya piyasasındaki fiyat konjonktürüne göre tesbit edilmekte ve böylece, nihai ihraç fiyatının en âdil 
nisbet dâhilinde müstahsil .eline geçmesine çalışılmaktadır. Destekleme alım fiyatlarının dünya piyasa fiyatları seviyesi üstünde tutulması halinde 
ihracatımızın gelişemiyeceği ve hattâ gerileyeceği aşikârdır. 

Destekleme alımlarına tabi tutulan fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, pamuk, pirinç ve antepfıstığı için taban fiyat, tesbit 
edilmiş ve bu fiyatların tutunmasını teminen Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi yeterli kredi ile teçhiz edilerek des
tekleme alımları yapılmıştır. * * 

Tekel İdaresi de aynı maksatla tütünde destekleme alımı yapmaktadır. 

Ayrıca, ayçiçeği tohumu fiyatının 150 kuruşun altına düşmemesi için ilgili kooperatifler yeterli alım kredisi ile teçhiz edilmiştir. 
2. İhraç mallarımızın yabancı pazarlarda tar t ı lması için, Devlet'bütçesinin verdiği imkân dâhilinde milletlerarası t i c a r i / f u a r ve s e r l e r i n e 

iştirak edilmektedir. 
* 1968 yılında Brüksel, Bağdad, Bari, Kabil, Göteburg, Londra, Libya, Münih, (İkofo), Münih el sanatları, Şam fuarlarına iştirak edilmiştir. Ay

rıca, memleketimiz Kuveyt ve Tokyo'da iki büyük Sergi açmıştır. 
1969 yılında Libya, Münih el sanatları, Paris, Floransa el sanatları, Tunus, Şam, Viyana, Bağdad, Anııga gıda maddeleri, İT nci Milletlerarası 

Asya Fuarı (Tahran), Karaçi, Fuarlarına resmen katılmamız öngörülmektedir. 
3. Mallarımızı pazarlama konusunda, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ticaret Hakanlığı iç ve dış teşkilâtı ve ilgili diğer bakanlıklar ve te

şekküllerle işbirliği halinde çalışılmaktadır. 
4. İhraç mallarımızın standartlarının geliştirilmesi de ihracat faaliyetleri bakımından üzerinde önemle durulan bir konudur. Standanlbasyon 

Müdürlüğüne ait kısımda bu konuya temas edilmiştir. 
5. Yeni pazarlar bulmak maksadiyle 1965 yılından beri Irak, Habeşistan, Ürdün, Finlandiya, Arnavutluk, Cezayir, Tunus ile serbest döviz 

esasına dayanan ticaret anlaşmaları yapılmıştır. 
Orta - Doğu ve Afrika ülkeleriyle ticari mübadelelerimizi artırma, mamul ve mahsullerimize bu piyasalarda sürüm imkânı sağlamak üzer, yapı

lan çalışmalar devam etmektedir. 
Arap memleketlerine ve Afrika ülkelerine tüc-ar heyetleri gönderilmiş, Cezayir, Tunus, Adis - Ababa, Bağdad, Karaçi, Cidde, Trablusgarp, Ku

veyt, Bükreş, Kopenhag'da Ticaret Temsilcilikleri açılmıştır. 
6. Milletlerarası çok taraflı anlaşmalar bakımından, * 
- Anamaddeler pazarlarının organize edilmesi, fiyatların istikrara kavuşturulması konusundaki milletlerarası toplulukların faaliyetlerin,- işti

rak edilmektedir. 
Bu arada, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkımna Konferansı çerçevesinde, ihracatımızın geliştirilmesi için, ihraç mallarımızın dıs pazarlarda 

karşılaştığı engeller tesMt .edilerek ilgili teşkilâta duyurulmuştur. ' 
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- Üretici memleketler arasında dünya pazarlarında olumsuz rekabeti önlemek üzere ilgili ülkelerle müşterek çalışmalar yapılmaktadır. 
- Avrupa ülkelerine kamyonla yapılan nakliyatı kolaylaştırmak ve çabuk bozulabilen mallarımızın güzergâh üzerindeki memleketler gümrükle

rinde beklemeden geçişini sağlamak maksadiyle TİK karneleri himayesinde mal nakline dair Gümrük Anlaşmasına 1966 yılında girilmiş ve 1967 yı
lında Anlaşmanın tatbikine başlanmıştır. 

- Taze^meyva ve söbzelerimizin ihracını kolaylaştırmak amaciyle bu yıl 156 aded frigorifik trryler ve çekici temini yoluna igdilmiştir. 
- Önemli ihraç mallarımızın dış pazarlarda sürümünü artırmak üzere Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GAAT) çerçevesinde ya

pılan Kennedy Ticaret Müzakerelerinde çeşitli malarımız için Gümrük vergiieri indirimi ssğlanmıştır. 
7. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (AKK) nezdinde kuru incir, nohut ve mercimek gibi maddelerimizin standartlarının tes

hiri için teklife götürülmüştür. Şimdiye kadar milletlerarası standardı bulunmıyan bu mahsullerimizin niteliklerine göre tesbit edilecek standart-
lar sayesinde dış pazarlardaraldplerimize karşı daha avantajlı sürüm imkânı sağlanabilecektir. 

8. Türkiye ile İran ve P a k t t a n arasındaki, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) içindeki çalışmalar gün geçtikçe olundu sonuç
lar veren bir ortama girmiştir. Pakistan ve İran ile aramızdaki işbirliğini geliştirmek üzere Çok Taraflı bir ödeme Anlaşması 1 . 7 . 1967 tari
hinde yürürlüğe konulmuştur. 

9. Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındıklarımız için sağlanan tarife indirimli kontenjanlar, sırasiyle 
•% 41, % 29, % 45 ve % 10 oranında artırılmıştu*. 

Ortak Pazarla ilişildierimizi düzenliyen Ankara Anlaşmasına bağlı Geçici Protokolün 6 ncı maddesine göre, 1967 yılı Aralık ayından itibaren, 
taze uskumru, ton, palamut ve torik bahklaıiyle kabuklu'hayvanlar ve yumuşakçalar, kaliteli paraplar, taze üzüm, portakal, mandalina, limon, hav
lu cinsi bukleli pamuk mensucat, hambez, örme giyim eşyası, yatak çarşaflan, masa örtüleri, hah ve kilimlerimiz için, Ortak Pazar ülkeleri tarafın
dan vergi indirimi veya tarife kontenjanı tatbiki şeklinde sürüm kolaylıkları sağlamıştır. 

10. Sanayi mamulleri ihracatının teşviki için. mamullerimizin daha iyi bir şekilde standardize edilmesi, ambalajlanması, fiyat bakımından dün
ya piyasası seviyesine uygun hale getirilerek döviz gelirlerimizin artın!masına'çalışılmaktadır. Ayrıca, sanayi mamullerinin ihracatımızda daha bü
yük nisbette yer alması amaciyle çeşitli teşvik tedbirleri alınmıştır. Bu cümleden olarak, 

- Sanayi mamulleri ihracatının teşviki yolundaki çalıs-malar 261 sayılı Kanun çerçevesi dâhilinde Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından önem
le takibcdilmekie ve yürütülmektedir. 

- Sanayi mamulü ihracedenlereimalât ihtiyaçları için tercihan döviz tahsis .edilmektedir. 
- İhraç konusu mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı maddelerle ambalaj maddeleri ithali için, mamulün ihracedileceği para sahalarına 

göre, ihtiyaç duyulan dövizler bu işle ilgili yönetmelik esasları dâhilinde Ticaret Rakanlığğmea tahsis edilmektedir. 
- Genellikle, ihracatın teşviki ve geliştirilmesi âedn, 1 Eylül 1968 tarihli .Resmî Gazetede yayımlanan 6/10649 sayılı Kararname ile bankala

rın ve sigorta şirketlerinin ihracat kredilerinden almakta oldukları banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, Damga Vergisi, Damga Resmî ve 
diğer resim ve harçlardan muaf tutulma kolaylığından sanayii mamulleri de faydalandır ı lmazdır . 

- Serhest dövizle yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz haddinin % 3 ü Merkez Bankası nezclindeM 
selektif kredi fonundan karşılanmak suretiyle, diğer ihraç malları meyanında "sanayi mamulleri de ucuz kredi kolaylığından yararlanmaktadır. 
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B) İthalât : Beş Yıllık Kalkınma Plm,,,,,,, yılhk uygulama programlarında ithalât için öngö;'ülen hedefler v, tatbikattaki gereeklesm,e durum-
lan şöytadir : 

(Milyon dolar) 
Program, Gerçeklene t'ıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

632 
640 
665 
725 
800 
835 
860 

688 
537 
572 
718 
685 • 
631 (10 ay) 

İ thalâ tn , yatırın, malları, hammadeler ve tüketim malları olarak bölünüşü» program ve ger„:kl™,„.c rakamlar, süykdir : 

(Milyon dolar) 
Yatının malları Hammaddeler Tüketim inallar, 

Yular Program Gerçekleşme Program • Gere«klesme JPognam Gerçekleşme 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

251 
280 
294 
320 
340 
332 
463 

315 281 
245 280 
241 291 
341 325 
323 375 
302 (10 ay) 418 

440 

336 
266 
306 
341 
328 
299 (10 ay) 

100 
80 
80 
80 
85 
85 
55 

37 
26 
25 
36 
34 
30 (.1.0 
— 

ay) 

Bu rakamlar, 1968 yılında yatırım malları ithatttının program hedefine ulaşacağı, hammaddel<M- ithalâtında programın altında kalacağı ve tü
ketim malları ithalâtının programa nazaran % 50 nin altında kalacağı intibamı uyandırmaktadır. 

İthalâtımızın bünyesini göstermesi bakımından, son 3 yıl zarfındaki yatırım malları, hammadeler ve tüketim malları ithalâtına ait mabetler prog
ram ve r e a l i ^ y o n olarak sağ ıdak i cetvelde gösterilmiştir. 
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Yatınım malları Ham maddeler Tüketim mallan 
Yıllar Program Gerçekleşme Program Gerçekleşme Program Gerçekleşme 

~1966 4 4 ^ ~ 47,5 44,8 47,5 11,1 5 ^ T ~ ~ 
1967 42,5 47,1 46,9 47,9 10,6 
1968 39,8 47,9 (10 ay) 5 0 , - 47,4 (10 av) 10,2 4,7 (10 ay) 
1969 42,4 - 51,2 - " 6,4 — 

İthalâtın bu kompozisyonu, sanayileşme ve yatırumları artırma yolundaki çabalan açıkea göstermektedir. 
İthalâtın memleket grupları itibariyle dağılışı : 
İthalâtımızın memleket grupları itibariyle dağılışı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

(10 aylık ve 1000 dolar olarak) 
1967 % 1968 % 

OEOD memleketleri ~ 433 026 7^54 483 544 7^64 
Kliringli memleketler 85 175 15.06 88 087 1396 
Diğer memleketler 47 547 8,40 59 266 9.40 

505 748 100 630 897 100 
DIŞ TİCARET DENGESİ : 
Kalkınma Plânının yıllık programlarım!» «hş ticaret dengemiz için öngörülen rakamlarla bunların gerçekleşme dereceleri sağ ıdak i tabloda 

gösterilmiştir. 
(Milyon $) 

Program Kealizasyon 
Yıllar İthalât İhracat Fark İthalât İhracat Fark 

~1963 682 348 ~~~2K 6 8 7 j T İÎ68~1 - 319,5 " 
1964 640 375 - 2 0 5 537,4 410.8 - 1 2 6 . 6 
1965 665 410 - 1 5 5 572,0 463,7 - 1 0 8 , 3 
1966 725 450 - 2 7 5 718,3 490,5 - 2 2 7 , 8 
1967 800 510 - 2 9 0 684,7 522,7 - 1 6 2 , -
1968 835 540 - 2 9 5 631,9 368,2 (10 ay) - 2 6 2 , 7 
1969 860 575 - 2 8 5 
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Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, son yıllarda bir taraftan ihracat realizasyonlarmm program hedeflerini asması ve diğer taraftan 
ithalâtın program hedefleri altında tahakkuk etmesi dolayısiyle, dış. ticaret açıkları plânlda öngörülenden dalha az olmuştur. 

DIŞ TİCARET MÜNASEBETLERİNİN TANZİMİ : 
Yabancı ülkelerle ticaret münasebetierimiz iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalarla düzenlenmekte ve yürütülmektedir. 

I - i k i Taraflı Anlamalar : 
A) İki taraflı ticaret ve kliringli ödeme Anlaşması yaptığımız Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Ro

manya, Bulgaristan, Yugoıslavya, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve İsrail ile ticari mübadelelerimizi düzenliyen Protokoller 1968 yılının ilk ayla
rında yürürlüğe konulmuştur. 

B) Tunus, Irak, Ürdün, Finlandiya, İran, Pakistan ve Arnavutluk gibi bâzı memleketlerle a r a m d a k i ticari münasebetler, ödemeleri serbest 
döviz esasına dayanan Ticaret Anlaşmaları ile yürütülmektedir. 

II - Çok Taraflı Anlaşmalar : 
Milletlerarası Çok Taraflı İktisadi ve Ticari Anlaşmaların koordinatörlüğü ve müzakereleri, Ikonularına göre Maliye veya Dışişleri Bakanlık

larınca yapılmakta ve bu çalışmalara Ticaret Bakanlığı da katılmaktadır. Bu Anlaşmalardan, 
A) Avrupa Ekonomik Topluluğu : AET ile mevcut ilişkilerimiz cümlesinden olarak, tarife kontenjanlarımızın artırılması konusundaki 

Türk tezine ait önçalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülmektedir. AET ile aramızda mevcut Anlaşmaya göre, muayyen kontenjanlar dâhi-
lintde tarife indiriminden faydalanan tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındığımıza ait kontenjanlar levvelee arz olunduğu gibi artırılmış ve diğer 
bâzı maddelerimiz için de yeniden tavizler alınmıştır. 

B) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması : (G-AAT) ile ilgili müzakereler de Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken yürü
tülmektedir. Bu husustaki çalışmalara raporumuzun, ihracatın artırılması konusundaki kısmında temas edilmiş olduğundan tekrarlamıyacağız. 

C) İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı : (OECD) nezdinldeki çakmalardan ticari mübadelelere taallûk edenler de Ticaret Bakanlığı 
tarafından yürütülmektedir. 

D) Avrupa Ekonomik Komisyonu : AEK' Birleşmiş Milletler Ekonomik Komiisyonu çerçevesinde, Türkiye. Yunanistan, İspanya ve Yugos
lavya çeşitli ikrazat sorunlarının çiözümlenmesine dair bir «müşterek proje» teklif etmişleridir. 

Öncülüğü memleketimiz tarafından yapılmış olan bu teklif başlıca şu hususları kapsamaktadır : 
1. Komisyon İcra Sekretaryası tarafından hazırlanan «Güney Avrupa memleketlerinin dış ticaretlerin deki son 10 yıllık gelişmeler» adlı etü

dün derinleştirilmesi; 
% Bu memleketlerin ihracat sorunlarının Sekret*rya tarafından teşkil edilecek biir heyet eliyle maJhallinde incelenmesi, 
3. Heyet incelemelerinin sonucuna göre, birer «memleket etüdü» hazırlanması ve mı etüdün 'halihazır ihracat eğilimleri, müstakbel ihraç 

maddeleri ve ihracatın geliştirilmesi bakımından gerekli tedbirler konularını kapsaması, 
E) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı : (UNOTAD) nezdinde memleketimizi büyük ölçüde ilgüendirmeJkte olan «feenei pre-

ferans sistemi» yâni, sanayileşmiş memleketler tarafından iktisadi gelişme halindeki ülkelerin mamul ve yarı mamul mallarına tanınacak tarife 
tavizleri bakımından henüz bir başarıya ulaşılamamıştır. 
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E) Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği : RCD Bu konuya raporumuzun ihracat bölümünde temas edilmiştir. 
3 Eylül 1968 tarihinde RCD üyesi olan memleketler arasında T i r a n ' d a bir RCD Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Bu Anlaşlma, üye dev

letler arasındaki İkili Ticaret Anlaşmalarını .ortadan kaldırmaktadrr-. 
Bu Anlaşmaya göre yapılacak mübadelelere ait ödemeler 1 . 7 . 1967 tarihinde yürürlüğe girmiş olan «Çok Taraflı ödeme İşlemleri için ROD 

İşbirliği Anlaşması» hükümleri dâhilinde yapılacaktır. 

d) Standardizasyon Müdürlüğü : 
İhraç mallarımızdan mühim bir kısmının kalite ve standartlara uygunluk kontrolü bu ınüdürdüğe bağlı teşkilât tarafından yürütülmektedir. 
1705 ve 3018 sayılı kanunlar gereğince hazırlanan Kontrol tüzüklerinden, 132 saydı Kanuna göre Türk Standartları Enstitüsünce ç ıkarılan 

standartlardan, tarım ürünlerine ait olanlarının mecburi uygulanması, Standardizasyon Müdürlüğünün başlıca görevlerini teşkil etmektedir. 

Bu müdürlük ile ona bağlı kontrol teşkilât!. 8 tanesi tüzük ve 15 tanesi standart olmak üzere, cem'an 23 maddenin ihracı sırasında standart 
kontrolümü yapmaktadır. Ayrıca, pamuğun ic piyasa kontrolü de yapılmaktadır. Diğer taraftan, 1967 Ekim ayında yürürlüğe konulan yemek
lik zeytinyağının ic piyasa kontrolü, ilgili teşekkül]er™ yapılmakta olan kontrollara ilâveten, Standardizasyon Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Halen tatbik edilmekte olan 23 tüzük ve standart şunlardır : 

T ü zü k S t a n d a r t 

1. Emdık 
2. Çekirdeksiz kuru üzün, 
3. Yumurta 
4. Palamut 
5. Tiftik 
6. Yapağı 
7. Antepfıstığı 
8. Pamuk 

I. Turunçgiller (Portakal 
limon, altıntop, mandalin) 

2. Salyango-z 
o. Şeftali' 
4. Sofralık üzüm 
5. Armut 
6. Elma 
7. Çilek 
8. Kuru fasulye 
9. Xohut 

H). Mercimek 
11. Ceviz kütüğü 
12. Küçükbaş ve büyükbaş 

hayvan hamderileri 
13. Piklo deri 
14. Bağırsak 
15. Yemeklik zentinyağı 
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Müşahede]erimize göre, her yıl bu maddelere 'birkaç yenisi ilâve edilmekte ve böylece kontrola tabi ihrae mallarımızın sayıları artmaktadır' 
1967 senesinde ihracatımızın kıymet itibariyle % 55,2 si ve 1968 yılında % 60,65 i kontroldan ge«mistir. 

Standardizasyon Teşkilâtı, merkez kuruluşu dışında iki lâboratuvar, 13 ihracat kontrolörlüğü ve 31 eksperlik halinde çalışmakta ve bu 
merkezlerin tümünde 293 kişi görev yapmaktadır. Merkezde de 29 kişi vazifeli bulunmaktadır. 

Mecburi uygulamaya konulan standarlar çoîraklıkça, teşkilâtın da buna paralel olarak «.erekli personel ve malzeme ile takviye edilmesi zorun
ludur. Bu sdbeple, 1961 yılmdan itibaren pamuk kontrollarımn daha mütekâmil bir hale getirilmesi ve tok balya kontrol sisteminin tatbikine 
geçilmesi konusundaki çalışmalar ilerlemekledir. 

Standardizasyon Müdürlüğünün iştigal konuları arasında bulunan ihracat ruhsatnamelerinin ihracata bir külfet yüklemomesi bakımından 933 
sayılı Kanuna göre 13 . !) . 1968 tarihinde çıkarılan 6/10649 sayılı Kararnameye güre ihracat ruhsatnameleri harçtan muaf tutulmuştur. Bu 
muafiyet göz önünde tutularak 3)018 sayılı Kanunla ihdas edilmiş bulunan ihracat ruhsatnameleri konusunun veniUeıı ele alınması için 'ilgililerle 
mutabakata varılmış ve çalışmalara başlanmıştır 

Batı ülkelerinin * standart mal konusuna verdikleri ehemmiyet ve standart olmıyan mallara kapılarını kapamaları yüzünden bu konu büyük 
bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Üzerinde hassasiyetle durulan ihracat faaliyetlerinin aksamaması bakımından, kontrol işlerinde fiilen çalışan personelin mesai saatleri dışında 
yaptıkları göreve karşılık bir ücret almalarını ve İm suretle kontrol işlerinin aksatılmadan yürütülmesini zaruri görmekteyiz. 

e) Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü : 
Konjonktür ve Yayın' Müdürlüğünün, iktisadi hayatın tezahürlerini takibe yanyaeak anketler tertip ve indeksler tanzim eylemek ve mem

leket ekonomisinin devamlı tahlillerini ve resmî konjonktür etütlerini ve buna müteferri işleri ve yayımı yapmakla görevli bulunduğu malûm-
kırıdır. 

Bu müdürlük, ekonomimizin devamlı tahlillerini ve resmî konjonktür etütlerini yapmak gibi görevleri yanında, bu maksatla gerekli anket
ler tertibi ve indeksler tanzimi için istatistik çalışmalarını ilgilendiren görevlerle de yükümlüdür. Bu cümleden olarak, adı gecen müdürlük 
30 yıl evvel memleketin o tarihteki ekonomik bünyesine göre tertip ve tanzim edilmiş olan toptan eşya fiyat indeksleriyle Ankara ve İstanbul 
geçinme indekslerini yapmaya devam etmektedir. 

5 Yıllık Kalkınma Plânında da belirtildiği üzere, bu indekslerin, zamanımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde ıslâhı veya yeniden düzenlenme
si öngörülerek konu ele alınmış ve 1968 yılı içinde toptan eşya fiyatları indeksinin yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Bütün ekonomik sektörleri kapsıyan bu çalışmalarda şimdiden 400 den fazla maddenin 1963 yılmdan bu yana indeksleri hesaplanmış ve iç-
hizmette kullanılmak kaydiyle geçici olarak yayınlanmıştır. Evvelce yapılan toptan eşya fiyatları indeksi 94*maddeden ibaret idi. 

Geçinme indekslerinin de ıslahı zorunluğu mevcudolmakla beraber, Ankara ve İstanbul şehirlerinde yapılması gerekli aile bütçesi anketle
rinin Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu hakkındaki 53 sayılı Kanun hükümleri karşısında görüş ayrılıkları ve bütçe imkânsızlıkları do-
layısiyle ele alınması mümkün olamamıştır. 

Ekonomik hayatın barometresi veya radarı niteliğinde olan konjonktür çalışmalarının geliştirilebilmesi için, bu müdürlüğün modern ve ras
yonel çalışma imkânlarına kavuşturulması maksadiyle hukukî ve maddi şartların hazırlanmasını gerekli görmekteyiz. 
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Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü çalışmalarından elde ettiğimiz bilgilere göre, memleketimizde toptan eşya fiyatları indeksinin 1968 yılı 
ilk 11 aylık ortalaması, geçen yılın aynı dönemine nazaran % 3,1 oranında artmıştır. Bu nisbet geçen yıllardaki seviyenin altında kalmıştır. 

Şöyle ki, 1965 yılında, bir evvelki yıla kıyasla artış % 8,9, 1966 yılında % 4,4, 1967 yılında % 5,2 iken, 1968 yılında % 3,1 olmuştur. 
Geçinme indekslerinde ise, 1965 yılında, bir evvelki yıla kıyasla Ankara'da % 6,8 1966 yılında % 5,3 1967 yılında % 6,4 ve 1968 yılında 

% 4,1 artış kaydedilmiştir. 
İstanbul geçinme indekslerindeki artış, 1965 yılında bir evvelki yıla kıyasla % 4,6, 1966 yılında % 8,7, 1967 yılında % 14 ve 1968 yılının ilk 

11 aylık devresinde % 6,2 olmuştur. 
Memleketimizde 1950 - 1965 villan arasındaki fiyat seyri göz önünde tutularak hesaplanmış bulunan genel fiyat temayülü (Trand) e göre, 

toptan eşya fiyatları indeksinin 1968 yılı ortalamam 342 olduğu takdirde tıvnd seviyesine ulaşılmaktadır. Buna mukabil, Aralık ayı indeksinde 
vukua gelecek mevsimlik artışlar da göz önünde tutularak hesaplanan 1968 yılı ortalamasının 332 olacağı ve böylece trend seviyesinin 10 puan 
kadar altında kalınacağı anlaşılmaktadır. 

f) Su Ürünleri ve AvcUığı İşleri Müdürlüğü : 
5639 sayılı Kanunla 1950 yılında Ticaret Bakanlığı görevleri arasına katılmış bulunan Su Ürünleri İşlerini yürüten bu müdürlük, Devlet 

teşkilâtı içinde yetkili daire olarak, su ürünlerine ait bütün konular bakımından yetkili bir mercidir. 
Ancak ,su ürünlerine dair kamu hizmetleri halâ 1880 yılında yürürlüğe konulan Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ve ekleriyle, Et ve Balık Ku

rumunun kutulusuna dair 1952 tarihli K/871 sayılı Karar hükümlerine göre yürütülmekte olduğundan, günün ihtivadanım cevap verememekte 
ve bu alanda bir gelişme görülmemektedir. 

Bu müdürlüğün görevlerini şöylece özetliyebiliriz : 
a) Su ürünleri kaynaklarının korunmasına matuf mevzuatın uygulanması için gereken çaılşmaları yapmak, av yasaklarını tesbit ve takibet-

mek, 
b) Göl ve akar sularda su ürünlerinin kalite ve miktar bakımından geliştirilmesine, istihsalinin artırılmasına ve denizlerde ürün yatakları

nın ve fföç yollarının tesbit edilmesine matuf araştırmalara ait çalışmaları yapmak, 
c) Balıkhanelerin faaliyetlerini murakabe etmek, 
d) 6118 sayılı Kanun gereğince T. C. Ziraat Bankası tarafından su ürünleri müstahsıllarma yapılan kredi tevziatını takip ve kontrol etmek, 
e) Et ve Balık Kurumunun balıkçılığa mütaallik faaliyetlerini tetkik ve takibetmek, 
f) Kalkınma plânının su ürünleri konusunda Ticaret Bakanlığına yüklediği işleri görmek veya gördürmek, 
g) Balıkçılık ve süngercilik kooperatiflerinin yayılmasını teşvik etmek ve kooperatiflerin faaliyetleri ile ilgüi ihtiyaçlarının karşılanma

sına çalışmak, 
h) Su ürünleri hakkında bütün bakanlık daire, teşekkül ve şahıslardan, yabancı hükümetlerden ve üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ba

lıkçılık Teşkilât ve Kuruluşlarından gelen soru ve müracaatları cevaplandırmak, bu hususlarda Ticaret Bakanlığına terettübeden işleri gör
mek, 

i) Su ürünlerine mütaallik mevzuatın hazırlanmasında bakanlığın diğer daireleriyle işbirliği yapmak. 
Müşahedelerimize göre, yürürlükteki mevzuatın yetersizliği dolayısiyle su ürünleri faaliyetleri geliştirilememiş ve müstahsilin kalkındırılması 

sağlanamamıştır. 
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Bu arada, kalkınma plânı ve Hükümet programında öngörüldüğü üzere, su ürünleri konusu ele alınmış olmakla beraber, hazırlanan iki ka
nun tasarısı uzun yıllardan beri yürürlük safhasına getirilememiştir. 

1968 yılında balıkçılığımızın geliştirilmesi bakımından, kalkınma plânı ve Hükümet programına uygun olarak, Karadeniz, Marmara ve Boğaz
lar bölgelerinde mevcut balıkçılık kooperatiflerinin takviyesi yoluna gidilmiş, yeniden bâzı kooperatifler kurulmuş ve halen Karadeniz «bölgesinde 
bu kooperatifler kendi aralarında bir balıkçı kooperatifleri birliği kurmuşlardır. Marmara ve Boğazlar bölgesi ile Ege kesiminde de aynı şe
kilde birer birlik kurulması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Kanaatimizce, balıkçılığın geliştirilmesi, ihracatın artırılması, bizzat müstahsil kütlenin teşkilâtlandırılıp kalkındırılmasına bağlıdır. Bu iti
barla, balıkçılık konusundaki çalışmalara verilen bu yeni istikamet isabetli bir hareket olmuştur. 

Balık avcılığının inkişafı maksadiyle, sahillerimiz boyunca gereken yerlerde balıkçı barınakları kurulması yolundaki çalışmalar da devam 
etmektedir. 

Balıkçılıkta kullanılan tekne, sentetik ağ, plâstik mantar, naylon ağ ipliği, motorlar, naylon ve çelik tel halat, olta iğneleri, balık bulucu 
elektronik cihazlar, okograflar, külçe kurşun gibi araç ve gereçlerin müsiahsıla ucuz ve kolay şekilde' ulaştırılması konusunun biran evvel ger
çekleştirilmesi lüzumuma inanmaktayız. 

Ayrıca, balık müstahsilinin muhtacolduğu ucuz ve yeterli kredi konusunun da biran evvel realize edilmesi gerekmektedir. 
Avlanan balıkların değerlendirilmesi için lüzumlu soğuk depo, balık yağı ve balık unu fabrikaları kurulması konusuna da önem verilmesi 

gereklidir. 

Bilindiği üzere, iktisaden gelişmiş ülkelerde halkın proteinli maddelerle beslenmesinin arz ettiği ehemmiyet doJayısiyle, balıkçılık en önemli 
üretim sektörlerinden biri haline gelmiştir. 

•Bu itibarla, 3 tarafı denizlerle çevrili memleketimizde, halkın bugünkü beslenme seviyesi ve ihracat imkânları da göz önünde tutularak, me
selenin biran evvel halli gerektiğine inanmaktayız. 

g) Ticaret Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri : 
1. T. C. Ziraat Bankası, 
2. Türkiye Halk Bankası, 
3. İstanbul Emniyet Sandığı, 
4. Toprak Mahsulleri Ofisi, 
5. Et ve Balık Kurumudur. 
Bakanlık bu teşekküllerden, T. C. 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 düzenleme görevini, 
Et ve Balık Kurumu eliyle, gıda maddelerine ait politikanın bir kısmını kontrol edip yürütmektedir. 
Bu kuruluşların durumuna ve 1968 yılı içindeki çalışmalarına dair bilgiler aşağıda ayrıca arz olunacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
3202 sayılı Kanuna göre T. C. Ziraat Bankası, Türk çiftçisinin tarımsal üretimine, tarım ürünlerinin sürüm ve satışına, tarımın ve tarım

sal sanayiin ve bunlarla ilgili teşekküllerin millî ekonomi uyarlarına göre yürütülmesine, bu prensiplere uygun teşekkülleri kurmaya ve faaliyet
lerini tarımsal alanlara teksif etmeye ve her türlü banka muamelelerini yapmaya yetkilidir. 

a) Zirai kredi plasmanlarında ı s l a n a n genişlikler ve bunların taallûk ettiği konular : 
Son dört yılda T. C. Ziraat Bankası serbest kaynak ve imkânlarından tarım sektörüne tahsis ve tefrik olunan tarımsal plasmanların miktar 

itibariyle alt sektörlere dağılışı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tanınsal Plasmanlar 
Alt Sektörler 

Doğrudan doğraya çiftçiye açı!an zirai krediler 
T. K K o o p . ^ ı l a n krediler 
T. S. Koop. açılan krediler 
Tohumluk Yardım kredileri 
Zirai Kalkınma kredileri 

Tarımsal plasmanlar 

1966 yllı 
(Miiyon Tl.. 

1 700 
850 
485 
150 
102 

3 287 

1966 yılı 
(.Milyon Tl.) 

2 170 
1 000 
550 
150 
122 

3~992 

1967 y,lı 
(Milyon Tl.) 

2 793 
1 292 
750 
150 
175 

" ÎTÎĞÖ 

1968 yılı 
(Milyon Tl.) 

3 42:] 
1 650 
1 500 

150 
200 

6 923 

1965 - 1968 yıllarında çiftçiye doğrudan doğruva açılan zirai kredi plasmanlarında görülen bu artışlara, paralel olarak, gerek krediden fayda
lanan çiftçi sayiamda ve" gerekse ortalama kredi miktarlarında artışlar olmuştur. 

'Krediden faydalanan çiftçi sayılan ile kredi ortalamalarında yıldan-yıla sağlanan gelişmeleri gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

1965 yılı 1966 yılı 1967 yılı 

Tahsis olunan plasmanlar 
Kredi alan çiftçi adedi 
Ortalama kredi miktarı 

1 653 000 2 170 000 2 793 000 
1 548 888 1 729 866 1 824 260 

1 043 1 222 1 511 

Not : 1968 yıh sonuçları ancak yû sonunda, alınabilecektir. 
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b) Kredi miktarım artıran deliklikler : 
Çiftçilerimizin artan tarımsal faaliyetleri masraflarım karşılamak ve ürünlerini ucuz fiyatla satmaların, önlemek gayesiyle aşağıda belir

tilen konularda verilmekte olan çevirme, sürüm ve satış, tesis ve edindirme kredilerinde tatbik edilmekte olan ikraz birimleri artırılmıştır. 
Dekar başma verilen 

ikraz birimi 
Kredi Nevi Kredi konusu Eski (Tl.) Yeni (Tl.) 

CVvirmeKrd. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Autep fıstığı 
Bakliyat 
Çeltik 
Fındık 
Şeftali 
İncir 
Diğer meyveler 
Kgede sulu pamuk 
Eğede kuru pamuk 
(îukım.vada sulu pamuk 
Diğer bökelerde kuru pamuk 
Diğer bölgelerde sulu pnmuk 
Susam 
Ayçiçeği 
Tütün ' 
Narenciye 
Eğede çekirdeksiz üzüm 
Diğer bölgelerde çekirdeksiz üzüm 
Yer fıstığı ' , 
Zeytin 
Merinos koyunu 

Kıvırcık, İvesi, Sakız, İmroz koyunu 
Diğer yerli koyunlar 
Tiftik keçisi 
Montafon, Holstein, -Jersey, 
Kültür irk 

30 
50 
50 
55 
60 
30 
40 
60 
:ÎÎ) 

50 
20 
3o 
25 
25 

110 
1•0-200 

1.00 
45-60 

60 
80 

50 
G0 
65 
80 
80 
60 
80 
75 
60 
75 
50 
75 
50 
40 

130 
300 - 400 

150 
60 - 80 

75 
100 

30-45 Hayvan 
başına 50 

27 
18 
18 

:iî>0 

40 
25 
25 

450 
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Kredi N.ev'i Kredi konusu 

Satış Krd. Samsun,-Bafra, Çarşamba'Bölgesi 
1 nci Kalite Tütün 
Karadeniz ve Ege Bölgesi Tütün 
Doğu ve diğer bölgeler 

c) Kredi dağıtımının süratini artıran değişiklikler : 

Dekar başma verilen 
ikraz birimi 

Eski (Tl.) Yeni (Tl.) 

» 
» 

Tesis Krd. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sürüm 

Yerli İnek 
Mahallî ve Kültür Irk Düve 
İncir 
Muz 
Antep fıstığı 
Fındık 
Zeytin 
Diğer meyvelikler 
Bağ 
Kavak 

240 
240 
240 
800 
240 
230 
300 
300 
400 

6 0 - 7 5 

250 
350 
435 

1000 
450 
435 
550 
435 

540 - 800 
185 

Kilo basma verilen 
Eski (Tl.) Yeni (Tl.) 

i 

1,50 
1,50 
1,50 

3,50 
2,50 
2,00 

1) Çiftliklerimizin ihtiyaç! olan kredileri zaman kaybına meydan vermeden süratle alabilmelerini teminen Banka Şubelerine tanınan şahıs had
di yetkileri aşağıda belirtildiği şekilde artırılmıştır : 



32 - Ticaret Bakanl^ 696 

Kredi nev'i Kredi -kanusu yo üreticiler 

Çevirme Krd. 
»ı 
» 

» :» 
Sürüm ve satış Krd. 
Donatma Krd. 

» 
» 

Besicilik Krd. 

Teik malhsml vdtistinen çiftller 
Oesitli mıatal y e t i # r m « e r 
Pamuk mahsulü yetiştiren çiftçiler 
Akar vakıt M m , oku çiftçiler 
Çelrtik 'Siştiren çiftçiler' 
Kimyevi gübre ihtiyacı olan çiftçiler 
Bi1ûmum ürünler 
Biçer' - Döver 
VoHi imalâtı zirai aletler 
Traktör hariç diğer donatma Krd. 
rrmkamız Kay. açılan besicilik Krd. 

Şahıs 

Eski (Tl.) 

4 000 
5 000 

15 000 
5 000 

10 000 
5 000 

15 000 
50 000 
10 000 

5 000 
10 000 

haddi 

Yeni (Tl.) 

10 000 
10 000 
20 000 
10 000 
15 000 
10 000 
20 000 
75 000 
15 000 
10 000 
20 000 

Hayvancılık konusunda eskiden 2 000 4 000 lira arasında d e ^ e u subelerin şahıs haddi yetkileri de mezkûr çenel i ler le 4 500 - 10 000 lira 
olarak de§istirilmiştir. . . . • . 

II - Gübre ve sertifikalı tohumluk kredi ler in i müstahsıla süratle intikal edebilmesi için, plasmanı bilâhara talehedilmek üzere, plasmanız 
muamele yapılması hususunda şubelere yetki verilmiştir. 

III - Evvelce Genel Müdürlükçe açılan arazi ediııdinrme kredileriyle tavukçuluk çevirme ve donatma kredileri konusunda şubelere aşağıda 
belirtilen şahıs hadleri dâhilinde kredi açabilme salâhiyeti verilmiştir., 

Kredi ney* Şahıs haddi 

Arazi edindirme 7 500 
500 tavukluk kümes inşası ilcin donatma Krd. 12 225 
500 tavukluk ünite için çenfcne Krd. 14 170 

d) Kredi vâdelerinde ve çiftçilerde ödenmesi gereken peşin bedeller konusunda yapılan değişiklikler : 
1966 yılında yapılan bir d e l i k l i k l e bankanın normal zirai plasmanlarından karşılanan zirai mücadele âlet ve vasıtaları ile 301 sayılı Kanunla 

sağlanan M â n d a n traktör ve biçer - döver temini konusunda yapılan i k r a h t a ait vâdeler, ç i f t ç i l e r i m * borçlarını kolayca ödiy-öbilmeleri için 
3 yüdan 4 yıla çıkarılmıştır. 
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Ayrıca kredilerimizle traktör ve diğer zirai âlet ve mafcina almak istiycn çiftçilerin ödemek mecburiyetinde oldukları % 35 - 40 nisbetindcM 
değişik ve peşinat miktarının % 25 e indirilmesi kabul edilmiştir. 

e) Teminat alma usullerinde yapılan değişiklik ve yenilikler : 
üretioeleilkı kredi temininde karşılaştıkları güçlükleri halletmek üzere : 
1. ©eş yılda bir yenilenmesi gereken toprak değer baremlerimin bu sürenin geçmesi beklenilmeden günün icap ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

650 ye yakın şubenin toprak değer baremleri yenilenmiş, geri kalanının da kısa zamanda yenilenmesi için ilgili banka şubeleri halen çalışma için-
dedirler. 

2. Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinde peşin teminat yerine, kredilerle yaptırılan bina ve tesisler ve edinilen araçların sitüasyon usulü
me göre teminat olarak kabulü prensibi konulmuştur. 

3. Tapulama ve kadastro işlemi ikmal .edilmemiş bölgelerde her çeşit kredilerin müteselsil kefaletle açılm-ası t a t b ika t l a genişlik verilmiştir. 
4. Zirai krediler için bâzı bakımlardan mahzurlu görülen tüccar ^kefaleti ile kredi açma istemi yürürlükten kaldırılmıştır. 
f) Çiftçilerin kredilerimizle daha ucuz zirai alet ve makina edinebilmeleri konusunda yapılan değişiklikler : 
Bu konuda yapılan değişiklik ve yenilikleri iki grupta toplamak mümkündür : 
1. Çiftçilerimiz, yurdumuzda imal ve montajı yapılan veya dışarıdan ithal edilen traktör ve biçer - döğer gibi zirai âlet ve makinaları 

imal veya ithal maliyetinde % 20 kâr ve % 3 hizmet komisyonu ilâvesi suretiyle tesbit edilen bir fiyat üzerinden kredilerimizle satmalmakta 
iken, 1967 yılında yapılan bir değişiklikle maliyete ilâve edilen % 20 nisbetindeki kâr % 18,5'a, hizmet komisyonu da % 3 ten % 1,5 a 
indirilmek suretivle cüzi de olsa daha ucuz bir fiyat üzerinden bu vasıtaları satmalmaları sağlanmıştır. 

2. Hasar nisbetinin azlığına mukabil senede asgari 400 lira sigorta komisyonu ödemek mecburiyetinde kalan çiftçilerin kredilerimizle 
satmaldıkları faktörlerin kasko sigortalarını yaptırmak mecburiyeti kaldırılmış, bu husus tamamen çiftçilerin ihtiyarına bırakılmıştır. 

g) Su ürünleri kredileri uygulanmasında yapılan değişiklikler : 
1. Borçlarını ödeyen kooperatif ortaklarına bekletilmeksizin kredi açılması : 
Bir kısım Su Mahsulleri Kooperatifi ortaklarının borçlarını vâdesinde ödememeleri dölayısiyle diğer ortakların kredisiz kalmalarını önlevebilmek. avnı 

zamanda ortakları borç ödemeye teşvik etmek ve hariçten yüksek faiz ve ağır ödeme şartlariyle borçlanmalarına mahal vermemek bakımlarından; bor
cunu vâdesinde ödeyen kooperatif ortaklarına, tnbakkuk edecek veni ihtiyaçları için diğerlerinin borçlarını ödemelerini beklemeksizin derhal kredi 
açılması prensibi 1968 yılından itibaren yürürlüğe taulmıAtur." 

* 2. Gemi ve teknelerin sigorta ettirilmesi mecburiyetinin kaldırılması : 
Hasar nisbetinin azlığına mukabil mühim miktarda sigorta ücreti ödenmesi gereken gemi ve teknelerin, 1968 yılından itibaren müstahsil 

Bankadan temin ettiği krediye yeter ölçüde maddi ve şahsi teminat vermesi halinde sigorta ettirilmesi mecburiyeti k a l d ı r ı l m ı ş ı n tamamen 
ilgililerin ihtiyar ve arzularına bırakılmıştır. 

h) ikraz usul ve sistemlerinde yapılan değişiklikler : 
1. Ödeme gücünün hesaplanmasında uygulanan yeni metot : 
1968 yılma kadar zirai kredi ikrazatında çiftçinin borç.ödeme gücü bir önceki yılda yaptığı ziraatten elde ettiği hâsılata göre tâyin 

edilirken, içinde bulunduğumuz faaliyet dönemi başından itibaren bu sistem iktisaden ileri memleketlerde tatbik edildiği gibi, terkedilerek 
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ödeme gücü, kredinin kullanılacağı yılın üretim plânına göre hesabedilmeye başlanmak suretiyle çiftçiye kredi temini konusunda önemli bir 
kolaylık sağlanmış bulunmaktadır. 

2. Projeye dayanan kredi tar ikat ına gendik verilmesi : 
T. C. Ziraat Bankasınca açılan zirai kredilerin yurt ekonomisine- ve cifçilerin gelirlerine olumlu katkılarda bulunması için 1966 yılında bas-

lıyan maliyet ve rantabilite hesaplarını kapsıyan projelere göre tevzii tatbikatına özellikle 1967 ve 1968 yıllarında önemli genişlik verilmiş bu
lunmaktadır. 

3. Köy ve çiftçi sicil kartlarının tanzimine başlanması : 
1968 yılından itibaren şahıs haddi üstünde kredi alan çiftçilerin hüviyetlerini, menkul ve gayrimenkul varlıklarını, borç ve alacaklarını, 

işlerindeki kabiliyet ve ehliyet dereceleri ile ödeme güçlerini tesbit etmek üzere sicil kartları tanzimine başlanmış bulunulmaktadır. 
Halen orta ve' büyük tarımsal işletmelere sahip çiftçilerin % 80 ine yakın kısmının sicil kartlarının tanzimi ikmal edilmiş durumdadır. Keza, 

banka şubelerine tahsis edilen plasmanların, bölgedeki köy ve mahaller arasında dengeli bir şekilde dağıtılabilmesi ve bölgenin zirai eko
nomisine tesirli olacak tedbirlerin zamanında alınabilmesi için, köylerin zirai bünye ve potansiyellerinin bilinmesine yarayan köy katralarmm 
tanzimine 1968 yılından itibaren başlanmış ve halen bunun büyük bir kısmı ikmal edilmiş buluımaktadır. 

i) Yatırımları geliştirme ve teşvik fonlarından kredi açılmaya başlanılma* : 
933 sayılı Kanunla ihdas edilip 1968 yılı genel bütçesinden T. C. Ziraat Bankası aracılığına verilmiş toplam 106 milyon liralık yatırımları 

teşvik ve geliştirme fonlarından Tarım Kooperatif ve birlikleri ile, çiftçi müteşebbis şahıs ve firmalara gıda sanayii, ulaştırma, depolama, 
ihracat ve tarımsal yatırımlar konusunda ucuz faiz uzun vâde ile krediler 'açılmaya başkınlınr-tır. 

J) Zirai kredilerin mahiyet ve şartları hakkında açıklayıcı yayınların yapılmaya başlanması : 
T. C. Ziraat Bankasınca açılan zirai kredilerin mahiyet ve şartları hakkında çiftçilerin anlıyabileeeği bir lisanla her kredi konusunda 

1968 yılından itibaren broşürler çıkarılmaya başlanılmıştır. 
ZİRAİ KALKINMA KREDİLERİ : 
a) Zirai kalkınma kredileri: 
Bilindiği üzere, T. C. Ziraat Bankası 1964 yılından itibaren çiftçilerin her türlü yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını yeter ölçüde kar

şılamayı ve müessir bir kontrol altında bulundurmayı hedef güden ve proje kredisi olan Zirai Kalkınma kredileri uygulamasına başlamış 
bulunmaktadır. 

Yıllar Yeni İl Adedi Şube Adedi Yeni İllerin Adı 

1964 2 6 Denizli,Erzincan 
1965 3 7 
1966 - 12 Eskişehir, Tokat, Elâzığ 
1967 5 66 f Samsun, Aydın, Muş, İsparta ve Konya 
1968 (Eylül) 5 79 Afyon, Kars Manisa, Bursa ve Erzurum 

15 
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Zirai Kalkınma kredileri uygulanan bölgelerindeki bu artışa paralel olarak 1965 yılında 50 milyon lira olan plasman 1968 yılında % 60 2 nime
tinde artarak 78 milyon liraya yükselmistir. 

b) Topraksu kredileri : 
Topraksu Genel Müdürlüğü ile T. C. Ziraat Bankasının çiftçilerin her çeşit toprak ve su muhafazası, arazi ıslâhı zirai sulama ve bunlarla 

ilgili âlet ve makina ihtiyacının temini gayesiyle müştereken hazırlanan projelere istinaden yürütülen bu kredi tatbikatında 1965 yılından iti
baren yıldan yıla özellikle proje adedi bakımından önemli bir gelişme sağlamış bulunmaktadır. 

Plasman pro
gramı ile 

tahsis olunan Teşkilâttaki Proje 
Yıllar plasman bakiye plasman adedi 

1965 
1966 
1967 
1968 

52 000 000 
72 000 000 
72 000 000 
75 000 000 

41 898 358 2 881 
53 035 221 3 939 
68 308 656 5 044 
78 780 764 [*] 5 847 

Tevdiat durumu : 
İlgili bölümünde de belirtildiği üzere, zirai sektörün gelişmesine paralel olarak artan kredi talebini karşılamak için öz kaynakların çeşitli 

yollarla artırılmasına rağmen, artışın istenilen seviyeyi bulamaması muvacehesinde yabancı kaynak temini ve bu yolla temin edilen imkânla
rın zirai sektöre tahsisi ile ihtiyacı karşılamak için T. C. Ziraat Bankası bu konuda da yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır. 

Nitekim, bu çalışmaların sonucu 1965 - 1968 yıllarında mevduatın da büyük artışlar temin etmeyi başarmıştır. 
Bu yıllara ait mevduat miktarı aşağıdaki tabloda vâde ve nevilerine göre müfredatlı olarak gösterilmiştir. 

(Ağustos sonu) 
Vadeli mevduat : 

1965 

Resmî mevduat 260 
Ticari mevduat 211 
Tasarruf mevduatı 641 

1112 

1966 

254 
193 
892 

1345 

1967 

269 
202 

1 1 0 4 

1575 

1968 , 

287 
235 

1 2 4 3 

1765 

[*] Ağustos 1968 durumunu göstermektedir. 
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Vadesiz mevduat : 
1965 1966 1967 1968 (Ağustos sonu) 

Vadesiz tasarruf mevduatı 2088 2 673 2 879 2 9 7 0 
Alacaklı cari hesap + 1 595 1 704 2 228 1 341 

Toplam ~3672 4 s 7 7 5 1 0 7 5 7 6 5 

Not : Kakamlar yıl sonu itibariyle atnmıştır. (Rakamlar milyon olarak okunacaktır.) 
+ Bu miktara vadesiz ticari mevduat, bankalar mevduatı ve n»mi mevduat dâhildir. 
Tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 
a) Vadeli tasarruf mevduatı 1965 yılında 641 000 000 iken, her sene bir evvelki seneye nazaran % 18 - % 25 nisbetinde artarak 1968 Ağus

tos ayı sonu itibariyle 1 243 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 
Keza, ticari ve resmî mevduatta da olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 
b) Vadesiz tasarruf mevduatında bir evvelki seneye nazaran devamlı olarak % 8 - 18 nöbetinde artarak 1968 Ağustos sonu itibariyle 2 970 

milyara ulaşmış bulunmaktadır. 
Alacaklı cari hesaplarda da devamlı artış sağlanmış olup, 1968 yılında 2 341 milyon liraya yükselmiştir. 
Bu izahat da göstermektedir ki, piyasadaki diğer bankaların miktar ve durumu ve bankalar arasındaki rekabet nazarı itibara alındığında 

resmî bir kuruluş olan T. C. Ziraat Bankası bu konuda da başarılı bir çalışma yapmış ve yapmaktadır. 

Türkiye Halk Bankası : 
2284, 5652, 6854, 358, 699 sayılı kuruluş ve (teşkilât kanunlarına göre, 1938 yılından beri faaliyet halinde bulunan, 23 ve 440 sayılı kanunlar

la Devlet denetimine ve İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimine dâhil olan Türkiye Halk Bankası, memleketimizde küçük sanatkâr küçük sana
yici ve esnafa kredi veren ve bu meslek gruplarının münferit ve kollektif teşebbüslerini finanse eden başlıca malî müessesemizdir. 

Bankanın kaynakları : 
I - Detayları programda gösterildiği üzere; 
Öz kaynak tutarı % 9,34 oranında 120 650 000 
Yabancı kaynak tutarı % 90,66 oranında 1 170 600 000 

Toplam ' 1 291 250~000 Tl. dır. 
II - Türkiye Halk Bankasının ödenmiş sermayesi ile birikmiş ihtiyat ve karşılıklarından teşekkül eden öz kaynakları ile mevduat Merkez 

Bankası avansları ve çeşitli fondan meydana gelen yabancı kaynakların son yıllarda gerek Hükümetimizin yakın ilgi ve müzahereti ve gerekse 
kaynak sağlama çalışmalarının müsmir neticeleri dolayısiyle önemli gelişmeler göstermektedir. Temel kaynağı teşkil eden banka itibari serma-
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yesinin 1 milyar liraya yükseltilmesi hususu Hükümetimizce ele alınmış ve kanun lâyihası hazırlanmıştır. Önümüzdeki devrede bu hayırlı teşeb
büsün kanunlaşması beklenmektedir. Yabancı kaynaklardan önemlisi olan mevduat hesapları banka bünyesinde son üc yıl içinde büyük bir ge
lişme göstermiştir. Nitekim 1965 yılının 115 milyon lirasına karşı 1967 sonunda mevduat hesaplara toplamı % 207,8 'oranında büyük bir çoğal
ma kaydederek 354 milyon liraya yükselmiştir. * 

Banka şubelerinin fazlalaşması önplânda etkili olmuştur. 1968 yılı hedefi 500 milyon liradır. 
Yukarıda kredi bölümünde açıklandığı gibi kaynak toplamının % 78 ine tekabül eden 1 005 500 000 lirası esnaf kefalet kooperatifleri vası-

tasiyle ve doğrudan doğruya bankanın görev sahasına giren, küçük sanatkâr, küçük sanayici ve esnafımızın kredi ihtiyaçlarının finansmanları
na ayrılmıştır. Geri kalan kısmı bankanın merkez ve şube hizmet binalarından'teşekkül eden sabit kıymetleriyle aynı maksatla yapılacak yatı
rım programlarına ve kalanı da 440 sayılı Kanunun icaplarına uygun olarak ticari finansmanlara tahsis olunacaktır. 

Bankanın umumi faaliyetleri 
1. Umumi kredi hareketi : Bankanın umumi kredi hacmi 1965 yılının 412 milyonuna karşı 1966 da'616 milyon lira ve 1967 yılı sonu itiba

riyle 844 milyon liraya yükselmiştir. Bu suretle 1965 yılma nazaran % 104,8 oranında bir artış olmuştur. 1968 yılı programı ile Türkiye Halk 
Bankası 1 291 250 000 Tl. lık bir kredi programı uygulıyacak ve bu suretle banka kredilerinin 'genel hacmi üc yılda üc misli çoğalmış olacaktır. 

2. Mesleki krediler : Türkiye Halk Bankası fmansmanlarmm esasını teşkil etmektedir. Bu nevi krediler küçük sanatkâr, küçük sanayici ve 
esnafın işletme ihtiyaçlarını karsılıyan bir yda kadar kısa vadeli çevirme kredileri ile donatım ve tesis ihtiyaçlarına cevap veren 5 yıla kadar 
orta ve 7 yda kadar "uzun vadeli kredileri' kapsamaktadır. 

(Milyon Tl.) 
31 . 12 . 1965 e göre 

1965 

Kısa vadeli çevirme kredileri 238 756 
Orta ve uzun vadeli donatını, tesis ve 
edindirme kredileri 73 616 
Sanayi proje kredisi 

312 372 426 728 585 334 - 1 005 500 

Bu suretle bankanın 1968 programı ile meslekî kredileri 1965 yılma kıyasla 3 misli çoğalmış olacaktır. 
KÜÇÜK SANAYİ TEŞEBBÜSLERİ İLE İLGİLİ FİNANSMAN FAALİYETLERİ : 
a) ^Küçük sanayii geliştirme ifleraz fonu : 
Küçük sanayicilere gerekli makina ile hammadde edinmelerini sağlamak ve bu suretle daha rasyonel bir üretime geçmeleri ve pazarlama fcolay-

1966 1967 

300 853 390 927 

125 875 194 407 

Artış 
oranı 

% 68,73 561 900 

% 164,08 343 600 
- 100 000 
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İrklarına erişmelerini temin amaciyle ihtiyaç duyulan kredilerin ikrazı ile ilgili olarak bankamızda küçük sanayii teşvik ikraz fonlarının tesisi Millet
lerarası Kalkınma Teşkilâtından 28 . 2 . 1961 tarihinde ilk olarak alman 5,5 miyon liralık yardım ile başlar. Bilâhara muhtelif tarihlerde yapılan 
karşılıklı anlaşmalarla küçük sanayii geliştirme fonları 29 . 6 . 1965 tarihinde 30 milyon lirayı bulmuştur. 

Bu şekilde bankamız faaliyetleri yeni bir yön kazanarak 100 000 Tl. ya kadar tesis veya 30 000 Tl. işletme 70 000 Tl. tesis kredilerini orta vadeli 
olarak ikraz etmek suretiyle küçük sanayicinin ihtiyaç duyduğu kredi taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. 

Ancak, Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtından temin edilmiş bulunan toplam olarak 30 milyon liralık K.S.G.İ fonlarının yeterli olmadığını bilen 
banka, küçük sanayicilerimize daha da faydalı olabilmek gayesi ile 1967 yılı başından itibaren kullanılmak üzere kendi kaynaklarından 20 müyon 
lirayı fon IV (Banka imkânlarından karşılanan tesis ve edindirme kredisi) ismi altında ayırmış ve 1968 yılı içinde bu fona 20 milyon lira daha 
tahsis ederek tüm fon imkânını 70 milyon liraya çıkarmış bulunmaktadır. 

b) Küçük sanayi çarşı ve siteleri : 
Küçük sanayicilere ait işyerlerinin modern esaslarla düzenlenmesi ve bunların bir sanayi sitesinde toplanması, Sanayi Bakanlığının uyguladığı 

ve bankanın aracılık ettiği bir plânla gerçekleştirilmektedir. Bu maksatla Sanayi Bakanlığınca bankada 1964 yılında 10 000 000 TL, 1965 15 000 000 TL, 
1967 yılında 34 570 000 TL ve 1968 yılında da 20 000 000 Tl. olmak üzere cem'an 79 570 000 Tl. tutarında özel bir fon tesis edilmiştir. Bu fon 
peyderpey kullanılmaktadır. Halen 27 yerde sanayi sitesi inşa halinde olup, 5 yerde inşaat tamamlanmıştır, 

Eğitim -çımaları : 

1967 yılı sonuna kadar açılan kurslardan toplam olarak 3 464 küçük sanayici mezun olmuştur. 1968 yılı uygulama programında küçük sanayi ge
liştirme faaliyetlerinin yaygın hale getirilmesi öngörüldüğünden, cari yılda pilot eğitimi yapılmasına karar verilen Antakya - Bursa - Diyarba
kır - Eskişehir - Erzurum - Konya ve Sivas illerinde uygulanacak eğitim programlariyle, asgari 2 500 küçük sanayicinin açılacak muhtelif meslek 
kurslarında eğitilmesi plânlanarak çalışmalara başlanılmıştır. Böylece bu miktar 1968 yılı sonunda yaklaşık olarak 6 bine ulaşacaktır. 

Mevduat hareketi : 
(1000 Tl.) 

1967 1968 

Resmî mevduat 65 340 85 000 
Ticari mevduat 66 750 80 000 
Banka mevduatı 28 680 30 000 
Tasarruf mevduatı 193 450 280 000 

354 220 475 000 
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1968 YILINDAKİ YENİ KREDİ TATBİKATI 
Proje kredileri : 
Plânlı kalkınma döneminde, Türk ekonomisinin gelişebilmesi için desteklenmesi gerekli yatu'imların finansman kolaylığını sağlamak amaciy-

le 933 saydı Kanuna istinaden Hükümetimizce te.is olunan geliştirme ve teşvik fonlarından 37 milyon lira küçük sanayi - makina imalât 
sanayii sektörüne orta vadeli yatırım kredisi ve,ilmek üzere Türkiye Halk Bankasına tahsis edilmiş bulunmaktadır. ' 

İstanbul Emniyet Sandığı : 
Her sınıf halkın parasını biriktirip, bunları umumun yararına, istimal etmek gayesiyle, 1868 yılında Büyük Devlet adam! Mithat Pasa tara

fından, Mc bir sermaye tahsis olunmaksızın kurulan İstanbul Emniyet Sandığı, sadece halkın itim ad ve itibarına dayanarak, bu Bahada faaliyet 
gösteren tek müessese olarak kalmaktadır. 

Sandık son yıllarda yeni şubeler açmak suretiyle teşkilâtlanmaya hız vermiş bulunmaktadır. 

1968 yılında Yenişehir şubesi ile 26 ııcı şubesini de açmış bulunmaktadır. 

A) 

A) 
B) 

İkrazat nev'd 

Halk ikrahları 
Diğer rehinli ikrazat 

Rehinli ikrazat 
İpotekli küçük krediler 
Diğer ipotekli ikrazat 

İpotekli ikrazat 
Genel toplam 

1965 1966 

1 157 026 1 059 780 
4 590 504 4 736 429 

5 747 530 5 796 209 
3 409 923 2 710 692 

135 842 234 160 969 551 

139 252 157 163 680 203 
144 999 687 169 476 412 

Yıllar 
1967 

935 155 
4 930 007 

5 865 162 
2 093 639 

179 699 588 

181 793 228 
187 658 390 

1968 

716 035 
4 680 348 

5 396 383 
1 368 747 

200 654 797 

202 023 544 
207 419 927 

1969 yılında rehinli ikrazatm 7 milyon, ipotekli ikrazatm da 283 milyon liraya ulaşması programlaştmlmıştır. 
Halen istihlâk kredisi mevzuunda vazifeli başlıca müessese olan sandık, sermaye ve 'müstaki l bir hüviyete sahibolmaması bakımından kifayet

siz bir durumda kalmaktadır. 

Bu bakımdan Emniyet Sandığına görevini gereği gibi ifa etmek imkânını sağlıyacak bir hüviyet vermek ve lüzum-lu sermayeyi temin makaa-
diyle hazırlanan kanun tasarısı Millet Meclisi Geçici Komisyonunda görüşülüp kabul edilmiş ise 'de uzun zamandan beri Genel Kurul gündemi
ne alınmamıştır. Tasarıda sandık sermayesi 50 milyon lira olup, Devlete ait kılınmıştır. 
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Tasarının kısa zamanda kanunlaşması için sarf edilen gayretlerin, tefecilik (konusunda faalijetleri önleme bakımından faydah olacağı inan
cındayız. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ FAALİYETLERİ : 
3491 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Toprra-k Mahsulleri Ofisi, hububat, afyon ve uyuşturucu maddeleri içine alan ticari faaliyetlerini ve 

kuruluş kanunu ile 440 sayılı Kanun hükümleri d üresinde çıkarılan Bakanlar Kurulu kararnameleri gereğince verilen çeşitli görevleri ifa etmek
tedir. * 

Bu çalışmalarında ofisin başlıca faaliyet alanlarını : 
a) Hububat, çeltiik ve afyon üreticilerinin emeklerini ve ürünlerini en uygun şekilde değerlendirmek, 
b) İstihlâk merkezi olan şehir ve kasabaların ekmeklik hububat ihtiyacını 440 sayıllı Kanuna göre tesbit edilen satış fiyat ve esasları dai

resinde temin etmek, 
c) Kuraklık, zelzele ve su baskını gibi tabiî âfetlerin etkisi ile muhtaç duruma düşenlere yemeklik ve yemlik hububat dağıtımı suretiyle 

sosyali çalışmalarda bulunmak, 
d) Tanım Bakanlığının talebi halinde tohumluk satış ve dağıtım işlerinde yardımcı olmak, 
e). Memleketin muhtaç bulunduğu hububat stokunu' gerektiğinde ithal yolundan dıa fayda'anmak suretiyle yeterli seviyede teslis ve idame 

etmek, 
f) Afyonlarımızı ve istihsalin müsait olduğu yıilarda ihtiyaç fazlası hububatı ihraç yolu >ile memleketin döviz varlıklarına katkıda bulun

mak, ^ , 
hususları teşkil etmektedir. 

Halen, Ofisin elinde, kayıt kıymeti (600, 7) milyon lira değerinde, yurdumuzun bütün sathına yayılmış (1, 7) milyon ton kapasiteli, en modern 
evsafta alma, depolama ve ihraç tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca Yem Sanayii, Azmi Millî, Gima, flüneş Sigorta've Migras şirketlerinin kurucu
su veya ortağı olarak 15 400 000 lira değerinde iştirake sahip bulunmaktadır.' 

1968 yıllı sonu itibariyle ofisin öz kaymakları : 
(600) milyon lira öz sermaye, (31,5) milyon lirası da yedek sermaye ve karalıkları olmak üzere (631,5) milyon liradır. 
Bu miktarın büyük bir kısmı sabit kıymetle*c bağlı bulunduğundan, işletme faaliyeti ihtiyacı için, Hazine kefaleti ile T. C. Merkez Banka

sınca sağlanan reeskont kredisi imkânından istifade olunmaktadır. 
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Teşkilâtı, varlıkları ve üretici ile tüketici arasında bağlantı sağlaması itibariyle memleket eko-inmisinde mühim yeri bulunan teşekkül : 
1968 yılında : 

Ton Tl. 

Müstahsıldan 
Müstahsıldan 
Müstahsıldan 
Hariçten 

Yekûn 

539 428 
119 

2 032 
20 000 

561 579 

421 106 543 
11 238 360 
2 682 020 

11 200 000 

446 226 923 

Hububat 
Afyon 
Çeltik 
Buğday 

Tutarında çeşitli zirai ürünler mubayaa etmiştir. İramdan satmalıuan ve Doğu illerimiz ihtiyacına tahsis olunan 20 000 ton buğdayın yurda 
nakline fiilen başlanılmıştır. Dâhilden yapılan alımlar karşılığında müstahsila 435 026 923 lira ödemede bulunulmuştur. 

1967 yılında 290 dan ibaret bulunan alını işyelerinin, bu yıl 348 e yükseltilmesi ™ yeni bir sistem olarak transit alım merkezleri ihdası, per
sonelin tatil yapmadan ve sabahın erken e t l e r i n d e n gecenin geç vakitlmine kadar müstahsda hizmet arz edilmesi, mal bedellerinin derhal öden
mesi gibi kolaylıkların gösterilmesine rağnıfln, Ofis alımları arzulanan seviyeye ulaşamamıştır. Bunun başlıca nedenlerini şöylece sıralamak müm
kündür. 

1. Bu yıl istihsal geçen yıla nazaran az olmuştur. Nitekim geçen. yıl 10 000 000 (On milyon) tonu aşan buğday istihsali, bu yıl en son yapılan 
Devlet İstatistik Enstitüsü tahminlerine göre 9 650 000 tondur. 

2. Ancak, bu noksanlık yurdun her tarafında ayın ölçüde olmamıştır. Bâzı bölgelerinizde (Özellikle Trakya, Güney-Doğu ve Doğu bölge
lerinde) istihsaldeki noksanlık daha büyük ölçüde görülmüştür. 

3. Memleketimizde istihsalin iklim gidişat r e yakm ilgisi bilinen bir keyfiyettir. İklim faktörleri içerisinde şüphesiz ki en etkilisi yağışlardır. 
Bilhassa ilkbahar yan l a r ı ndak i kifayetsizliğin rekolte üzerimdeki menfi etkisi malûmlarıdır. 

4. Nitekim tenebbüt devresinde sap ve başak durumu iyi görüldüğü halde, hasattan sonra başakta normal miktarda daııe teşekkül etmediği, 
dolayısiyle verimin düşük olduğu anlaşılmıştır'. ' 

5. Rekolte azlığı ve nüfus artışı dolayısiyle tüketim fazlalığı piyasayı haliyle etkilemiştir. Nitekim 350 000 ton istihsal azlığı, 210 000 ton tü
ketim artışı vardır. Ayrıca 1966 yüında yapılan ithalâttan devreden 150 000 ton stok 1967 de piyasaya arz edilmiş iken 1968 de böyle bir imkân 
da olmamıştır. 

6. Böylece bu sene geçen seneye nazaran plivasa ihtiyacına arz edilmesi gereken buğday hacmmdaki açık 710 000 tona baliğ olmaktadır. Fii
len noksanlık müşahede edilen bu miktarın yanımla piskolojik faktör olarak ihtiyaç sahiplerinin muhtemel «ıkıntılarım önlemek üzere daha bü
yük ölçüde buğday toplama temayülü belirmiştir. 

7. Neticede, bölgelerarasında arz ve talep dengesizliğinin de meydana getirdiği fiyat hareketlerinden faydalanmak amaeiyle, tüccar ve değir
menler her zamankinden daha fazla teşkilâtlanarak faaliyet göstermiş ve daha döküm m e v s i m d e Ofisin bas fiyatlarının üstünde 3 ilâ 5 kuruş 
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fazla fiyat vermeye başlamışlarda Bu durumda müstahsil malma daha fazla fiyat vereni tercih etmiştir. Aynı zamanda fiyat yükselmeleri, ihti-
yaçtı olmıyan müstahsili malını elinde tutma temayülüne sevk Emiştir. 

Ofis 1968 yılı .onunda : 

Ton Tl. 

İç piyasalara 1069 223 903 951100 Hububat 
İç piyanlara 9 777 28 344 900 Pirinç 
Dış piyanlara 119 13 804 000 Afyon 

Yekûn 107ÎMJL9 946 100 000 

Değerinde hububat, pirinç ve afyon satmış bulunmaktadır. 
İhraoedilen işlenmiş afyondan 13 804 000 lira karşılığında döviz temin olunmuştur. 
1968 yılı ya tmm Devlet Plânlama Teşkilâtuıca kabul edilen 12,5 milyon lira üzerinden progra;ula>;t ır ıWır. Bunun % 90 oranında 11,3 mil

yon liralık kısmı yıl içinde realize edilmiş buiunmaktadır. 

Aynı devrede idare ve işletme harcamaları yekûnu 201,6 milyon lira civarında olacaktır. 

1969 yılı faaliyeti : 
Ton Tl. 

Dahilden 1 000 000 ~ 752 485 000 
Dahilden 9 000 14 751 000 
Dahilden 150 12 750 000 
Hariçten 500 000 350 000 000 
Hariçten 7 000 15 000 000 

Yekûn 1 516 150 1 144 986 000 

tutarımda hububat çeltik ve afyon mubayaa ötmek suretiyle müstahsıla 779 986 000 lira tediyede bulunulaoağı tahmin edilmiş ve yılın ilk ay
larından itiîbaren yeni alım devresine kadar, ihtiyacın karşılanabilmesi için hariçten 350 000 000 Tl. karşıhğı 500 000 tan buğdayın ithal edilme
si, rekoltedeki noksanlığı kapatmak için de takriben 15 milyon lira tutarımda 7 000 ton pirinç «thali programlaştırılmıştır. 

Hububat 
Çeltik 
Afyon 
Buğday 
Pirinç 
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Aynı yıl içinde : 
Ton Tl. 

iç piyasalara 1 116 157 ~ 959 776 340 
ic piyasalara 10 000 20 900 000 
İç piyasalara 3 900 000 
Dış piyasalara 10 000 4 540 000 
Dış piyasalara 150 18 225 000 

Yekûn 1 136 307 1 007 341 340 

değerinde ic ve dış satış yapmak suretiyle i h raca satışlarından takriben 22 765 000 lim karşılığında döviz temin G e ç e ğ i tahmin olunarak 
program hazırlanmıştır. 

Program yılında yatırım harcaması k in 10,9 milyon liralık ödeme yapılacağı ve idare, işletme giderleri olarak 215,5 milyon lira eivarmda bir 
masraf yapılacağı tahmin olunarak bütçe bu esaslara göre düzenlenmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 1969 is programı ve bütçesinde yurt ic-.i alım tahminlerini yaparken, iklim şartlarının normal seviyede tahakkuk ede
ceği noktasından hareket etmiş, iç/ satışlarda ise, ydlarchm beri gerçekLesen satış miktarlarını göz önünde tutmuştur, ihracat programı ihtiyaç faz
lası olacağı umulan arpa ile mutat ihraç maddesi olan afyon dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

ic alımların, memleket yüzeyine daha geniş ölçüde yayılma ve hizmetlerin müstahsil ayağına götürülme .gayretleri, kara ve demiryolu yollama
ları ile yükleme ve boşaltma masraflarını artırıcı istikamette tesir icra edeceğinden, 1969 yılı faaliyeti neticesinde (7,4) milyon lira zarar hâsıl 
olacaktır. 

440 sayılı Kanunun getirdiği kârlılık ve verimlilik ilkelerini bünyesinde tahakkuk ettirmek maksadiyle hazırlayıp ilgili makamlara takdim 
edilen ve teşekkülü rasyoneli çalışma imkânlarına kavuşturacak olan Teşki lât kanunu tasarısı henüz kanunlaşmadığından Ofisin prodüktivitesini 
biran evvel artırmak maksadiyle, halen yürürlükte bulunan 3491 sayılı 'Kanunun, çalışma konusuna aidolan 3 ncü maddesinin değiştirilerek bak
lagiller, yağlı tohumların iştigal konusuna alınması maksadiyle hazırlanan tadil tasarısı Yüksek Meclise sunulmak üzeredir. 

Ofis bu suretle sağlanacak imkânların husulüne değin, mevcut tesis ve personelinden faydalanmak suretivle bâzı önproje çalışmalarına baş
lamıştır. 

Bunun başlıcalarını: 
- Yem Saanyii mamullerinin satılması 
- Çeltik kurutma ve depolama tesisleri kurulması 
- Ekmekçilik araştırmaları yapılması 
- Dökme ithal edilen suni gübrelerin paketlenmesi 

Hububat 
Pirinç 
Uyuşturucu madde 
Arpa 
Afyon 
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- Küspelerde arta kalan yağların kıymetlendirilmesi ve küspelerin satılması 
- Özel değirmen ve un fabrikalarının ilâçlandırılmam 
- Ofis lâboratuarlar ında özel kişilere ait tahliller yapılması 
- Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile suni gübre, tarım makina ve aletleri satışı konusunda işbirliği yapıl 
^ Baklagiller kooperatifleri ile işbirliği yapılması, 

konulan teşkil etmektedir. 
Toprak Maıhsuleri Ofisinin 1967 - 1968 yıllan faaliyeti hakkında toplu büg 

Ölçü 

ması 

1967 1968 Fark ( - , + ) 

İtibari sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Sabit kıymetler 
Birikmiş amortismanlar 
İşyeri 
Memur ve müstahdem 
Personel masrafları 
Umumi masraflar 
Bilanço zararı veya kân 
Görev zararı 

Tl. 
» 
» 
» 
» 

Aded 

Tl. 
» 
» 
» 

600 000 000 
600 000 000 
629 927 446 

1 240 255 652 
589 127 190 
207 188 848 

290 
5 754 

89 180 099 
193 316 759 

. 2 947 054 
54 202 006 

600 000 000 
600 000 000 
631 500 000 

1 137 400 000 
600 659 000 
228 200 000 

348 
5 733 

93 411 052 
201 öfHÎ 589 

38 785 32^ 

+ 
— 
+ 
+ 
1 1 

+ 
-f-
— 

1 
92 
11 
21 

4 
8 
'> 
15 

572 
855 
531 
011 

230 
239 
947 
416 

— 

554 
652 
810 
152 
58 
19 
953 
830 
054 
682 
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Alımlar : 
Buğday dahilî 
Buğday ithal 
Diğer hububat dahilî 
Diğer hububat dahilî 
Afyon dahilî 
Satışlar • 
Buğday "iç 
Buğday ihraç, 
Diğer hububat iç. 
Diğer hububat ihraç 
Afyon ihraç, 
Stoklar- J 

Buo-day' 
Di*cr hububat 
Afyon 

Ton 
1967 

Tl. 

868 476 
22 496 
100 139 

119 

953 902 

18 809 
151 

775 177 
11ü 294 

79 

672 276 534 
22 496 

73 528 311 

10 15fi ^ ^ 

0 9 0 Q.±Q Q7fi 

1 
23 737 755 
17 681 038 

610 813 030 
82 156 133 
8 427 494 

7 0 9 -

1968 
Ton 

504 277 
20 000 
37 183 

119 

964 184 

114 816 

119 

335 270 
64 636 

94 

Tl. 

401835 849 -
11200 000 -

21 952 714 -

11 238 360 

834 325 100 + 

97 970 9M + 

13 804 0M -

265 156 600 -
48 013 400 -
8 980 000 + 

Fark ( _ , + ) 
Ton Tl. 

364 199 
2 496 
62 956 

-

10 282 

96 0OT 
605 
32 

439 907 
45 658 

15 

— 270 440 685 
— 17 535 670 

— 61 575 597 

+ 1 081 807 

+ 11 981 724 

+ 74 253 738 
— 661 755 
— 3 478 038 

345 656 430 
— 34 142 731 
+ 502 506 

Not : 1968 rakamlarının son üç aylık kısmı tahminidir. 
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Et ve Bahk Kurumu: 
Et ve Balık Kurumu, kuruluş kararnamesine uygun olarak, plân hedeflerini 440 saydı Kanun esprisi içinde realize etmekte ve iktisadi 

alanda gösterdiği bütün ticari faaliyetlerinde sermaye terakümüne hizmet etmektedir. 
Kurum faaliyetieri, çeşitli yönleriyle aşağıda gösterilmiştir. 

Alım faaliyetleri: 
Geçen yılda olduğu gibi, alımlarda üretici ve tüketici menfaatlerini memleketin ekonomik bünyesine ve konjonktür seyrine uygun tarzda 

bir alım politikası, fiyat yönünden kaliteli hayvancılığın teşviki, kasaplık hayvan arzunn bol ve fiyatların nisbeten düşük olduğu 'mevsimlerde 
fazla miktarda alım yapmak suretiyle lüzumlu stokları temin etmek, Kurumun faaliyet ve gayretlerinin esasını teşkil etmektedir. 

İBcş Yıllık Kalkınma Plânına uygun olarak 1968 yılı içerisinde Kurumca; 
- Anormal fiyat gelişmelerine mahal vermiyecek bir satmalına politikam uygulanmıştır. 
- Alım esasları, hayvan üreticilerinin kalite yönünden teşvikine hizmet edecek şekilde geliştirilmiştir. 
- Serbest ve Ibağlantılı alımlarda besicilerin teşkilâtlanmalarım ve kooperatifleşmelerini teşvik edici bir uygulama yapdmıstır. 
Ancak Kurumumuzun kendi imkânları dâhilinde yapageldiği çalışmalar kooperatifçiliğin istenilen seviyeye ulaştırılmasına yetmiyecektîr. 
Kurum plânda öngörüldüğü üzere alımlarını genel olarak üretici'bölgelerdeki kombinaların pazar ve borsalar ile, hinterlandına çıkardığı 

ekipler vasıtasiylc bizzat üretici ve besicilerden yapmaktadır. 
Tüketici bölgelerde bulunan kombinaların alımları, şehir ihtiyacından fazla muvaredat olduğu zamanlarda, üreticinin alıcılar tarafından 

istismar edilmesini önlemek bakımından daha ziyade pazar ve borsalardan yapılmaktadır. 

[Bunun yanışıra kaçakçılığı önleme gayretlerine paralel olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma gereğince yakalanmış olan 
kaçak hayvanlar da Kurumca teslim alınmakta ve değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan üretici bölgelerdeki kombinaların istihsalinin büyük bir kısmı ile tüketici bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu su. 
retle satıcılar tarafından tüketici bölgelere olan canlı hayvan nakliyatının mümkün olduğu kadar az olmasına .bilhassa önem verilmiştir 

Canlı hayvan alımlarının üretici ve besiciden yapılmasına, gerek serbest ve gerekse bağlantılı alımlar ile çalışılmıştır. üreticinin4 Knruma 
yönelmesi için şartnamelere randıman primi, gençlik primi, kalite, besi teşvik yağ primleri konulmuş, böylece gene besilf hayvan beslemeleri teş
vik edilmiştir. ^ 

1968 yılında inkişaf gösteren canlı hayvan ihracatı için hayvan temininde hakiki müstahsil hayvanlarının mubayaası önplâna alınmış ve 
bunların aracılar eline düşmesinin önlenmesine çalışılmıştır. 

Üretim faaliyetleri: 
Et ve Bahk Kurumu son yılarda kendi öz kaynakları ile gerek alım ve üretimi artırmak ve gerekse terk ve tehir edilmiş tesislerini ikmal 

ve bunlara yeni tesisler ilâve etmek çabası içindedir. 
1967 yılında 20 398 ton olan et üretimi 1968 yılında 26 603 tona yükselmiş ve 1969 yılı için de 40 422 ton olarak programlaştırılmıştır. Böylece 

Kalkınma Plânınca kendisine verilmiş olan 30 000'ton üretim tavanının üzerine çıkmıştır. 
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1968 yılı yatırımlarının realizasyonu ile kurumım et üretim kapasitesi daha da artacak ve1971 yılında tüm projeleri tahakkuk ettiği takdir
de et üretimi 350 000 tona yükselmiş bulunacaktır. Böylece memleketimizdeki genel et üretiminin % 50 den fazlasının kurumca sağlanması imkân 
dâhiline girecektir. 

Kurumun et kombinalarında mubayaa edilen kasaplık hayvanlardan et ve yan ürünler üretilmekte, üretilen mallar bir taraftan kurum diğer 
taraftan yurt ekonomisinin yararına ve uygun şekilde muhafaza edilerek işletilmekte ve tüketiciye aktarılmaktadır. Bu şekildeki uygulamada, etle
rin soğutulması ve dondurulması modern tekniğin düzeyinde yapılmaktadır. Kesim artıkları ise kurum tesislerinde işlenerek et - kemik unu, kemik 
unu, kan unu, konsatre safra, tırnak - boynuz, unu , guddeler, rendering yağlan üretilmekte iç ve dış pazarlarda satılmaktadır. 

Kurum kendi kesimlerindeki mezbaha kalıntılarını belirtilen şekilde değerlendirdiği gibi ayrıca kombina bulunan yerlerde belediye mezbaha ka
lıntılarını alarak kendi tesislerinde değerlendirmek ve bu yolda da yurt ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca deri, bağırsak, sakatat ve donyağları da satışa arz edilmektedir. Kurumun tesislerinde çeşitli şarküteri mamulleri ve et konservesi üre
timi de yapılmaktadır. 

1968 yılında kurumun üretimlerinde bâzı mühim dallarında 1967 yılma nazaran bariz bir şekilde artış meydana gelmiştir. 
Bunun dışında 1966 - 1967 yılında Ankara Garnizonu Askerî Birliklerine verilen 5 - 10 kiloluk paketler halinde kemiksiz et orduca beğenildi-

ğinden bu şekildeki uygulamaya Ankara Et Kombinası dışındaki kombinalarda da geçilmiştir. Bu suretle kemik ımu üretimi de artmıştır. 

Halen yapılan paketlenmiş parça et satışlarına bu yıl daha fada hız verilmiştir. 1963 yılı icra plânı sayfa 30. madde 8 de yer alan kombina 
bulunan yerlerde belediye mezbahalarının kuruma devri hususunda belediyelerle yapılan çalışmalardan bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. 
Belediyeler mezbahaları hizmet ve insan sağlığı yönünden değil, gelir kaynağı olarak ellerinden çıkartmak istememektedirler. Kurum bu hizmeti ya
parken kendileri hiçbir hizmette bulunmadığı için pay bile almamaları lâzımdır. 

T. B. M. Meclisinde bulunan Belediyeler Kanununa plân esprisi düzeyinde gerekli bir maddenin konulmasını zaruri bulmaktayız. Kombina bulu
nan yerlerdeki ve yakın çevredeki mezbaha hizmetleri kombinalarda yapılacaktır. 

iSATIŞLAR : 
a iç satışlar : 
1961 yılma kadar, kurum genellikle bir kısım ordu birlikleriyle resmî sektörün et ihtiyaçlarını ve Hükümetler tarafından verilen tanzim satış

larını yapagelmekte iken, bugün satışın kombina kapasitelerine uygun bir seviyeye ulaşılması yolunda büyük ölçüde çaba sarf edilmiş ve canlı hayvan 
fiyatlarının son derece dalgalı ve yükselmiş bulunmasına rağmen et satışlarında önemli artışlar kaydedilmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, kurum gıda piyasasında gerek rekabet ve kasapların türlü hareketleri ve gerekse tüketiciyi tatmin etmek gibi, en zor bir faaliyet 
dalını temsil etmektedir. Bunun yanısıra bir de, hammadde pazarının istikrarlı bulunmayışı ve canlı hayvan fiyatlarının buna paralel olarak dalgalı 
ve daima yüksek bulunması, satış şartları bakımından önemli problem olmaktadır . 

Bunlara ilâveten kurum satışlarının % 85 gib büyük bir kısım fiks fiyatlarla Ordu birliklerine ve resmî kuruluşlara yapılmakta, bu da Kuru
mun et satışlarında zararına olmaktadır. 
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Et mamullerinin tüketiciye en iyi bir şekilde intikalim amaç edinen Kurumun iç satışlarını şu s u p l a r d a toplamak mümkündür. 
a) Piyasaya toptan satışlar, kasaplara yine anlaşmalı ve kredili olarak, 
b) Bağlantılı satışlar, ordu, okullar, hastaneler, ' 
c) Satış mağazaları ve bayiler kanalı ile perakende satışlar, 
Kurum üretimi gerek paketlenmiş etler ve gerekse sucuk, salam, sosis, füme dil, et konservesi, jelâtinli işkembe mağaza ve bayilerde satışına 

devam edilmektedir. 
Kurum parça et ve mamul satışları halkımızın büyük ilgisi ile karşılandığından şimdilik İstanbul'da (i mağaza, 2(5 bayi, Ankara'da 3 mağaza, bir

de Kurum içinde satış mağazası,, 16 bayi, Konya'da 1 mağaza ve Zonguldak ile Karabük'teki 2 bayi kanaliyle mal ve "hizmetleri vatandaşlara ulaş
tırmaktadır. Gaziantep'te de bir mağaza açılmasına çalışılmaktadır. 

Bundan başka Kurum mamulleri, İzmir, İskenderun, Karabük, Safranbolu, Eskişehir, Trabzon ve Zonguldak gibi mahallerde de satılmaya baş
lanmıştır. 

b) Dış satışlar: 
Kurum ihracatının anamaddelerini canlı hayvan, et, pikle koyun denişi, bağırsak ve bunlar dışında muhtelif unlar, guddeler, sakatat gibi yan 

ürünler teşkil etmektedir. 
Yurdumuzda şap hastalığı, Avrupa ülkelerine et mamulleri ihracına genellikle imkan vermemektedir. Ancak Trakya bölgesinin bu hastalıktan 

salim bulunması muvacehesinde Avusturya bu mıntılkadan et ve canlı hayvan ithalâtı yapabileceğine karar vermiştir. Bu itibarla diğer şartların 
da elvermesi halinde, bu bölgeden ihracat yapılabilecektir. Diğer taraftan kombiuakmhı Federal Almanya Hükümetinin memleketimizden'et itha
li için öngördüğü teknik tadilât yapılmış olup, memlekette şap'hastalığının yok edilmesini müteakip bu ülkeye eanlı hayvan et ve et mamulleri ih
racı' için teknik bir engel kalmıyacaktır. 

' Bugünkü halde kalite ve fiyat faktörlerinin de olumsuz etkisi karşısında et ve mamulleri ihracatı, en uygun pazar özeliğini taşıyan Doğu ve 
Güney - Doğu 'ülkelerine yöneltilmiştir. Ancak İran ve Arap ülkeleri ile yapılan temaslar daha çok fiyat yüksekliği ve perde gerisi Memleketlerin 
damping yaparak bu pazarları ellerinde tutmak gayretleri sebebiyle istenen seviyede gelinmemektedir. Uenebi ve' serbest piyasa döviz kurları ara
sında % 40 m üzerinde bir farkın mevcut bulunması, bahsi geçen ülkeler ile serbest döviz karşılığında, akş veniş yapılmasın, i m k â n a kılmakta idi. 

1967 yıbııın son aylarında İran'a yapılması mutasavver canlı koyun ihracatı dolayısiyle, alınmış olan bir Kararname ile Kurumun et, canlı hayvan 
ve et mamulleri ihracatında uzayacağı z a r a ^ - u ı karşılanması kabul edildiği cihetle İranhlar ile "önce 100 000, bilâhara m) 000 bas koyun için ay
rıca 2 250 ton keçi eti, 2 000 ton koyun eti ihr cı konusunda da mukaveleler imzalanmıştır. Ayrıca Kuveyt ve Libya'ya et, sair Arap ülkelerine 
de canlı hayvan ihracatı konusunda da mukaveleler imzalanmış olup tatbikatına geçilmiştir. 

Kurum canlı hayvan, et ve mamulleri ihracatını geliştirmek suretiyle özellikle Doğu ve Güney - Doğudaki canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi
ne gayret sarf etmektedir. 

Kurum tesislerinde üretilen pikle koyun derileri dış piyasalarda ısrarla aranmakta ve bütün kalitelerinin (ıskarta dâhil) ihracı mümkün kı
lınmış bulunmaktadır. Bu arada dış piyasa fiyatlarının da müsaidolması karşısında âzami kapasite ile yapılacak üretimin tamammm Kurum ve 
memleket menfaatine olacak şekilde ihracı sağlanabilmektedir. 

Üretilen koyun bağıMaklannın, sosis üretimi için alınacak belirli bir kısım hariç olmak üzere, aaorti olarak ihracına çalışılmıştır. 
Genel olarak dış piyasalarda yenebilir sığır ve koyun sakatatı için talep mevcudıolmakla birlikte, bir yandan şap hastalığı diğer yaddan fiyat 
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yönünden uğranılan güçlük k a r s ı n d a ihracatın artması ancak daha ilerisi için mümkün görümıektedir. 
ic ve dış satışlarımız* mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 
ic satışlarımız mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : * 
(1968 rakamları 9 aylık fiilî 3 aylık tahminidir.) 

İç satışlar 

Koyun eti (kuzu 
Sığır eti 
Parça et : 
Koyun eti 
Sığır eti 
Deri püsteki : 
Küçük baş 
Büyük baş 
Et mamulleri : 
'Sucuk 
Sosis 
Salam 
Füme dil 
Jöle işkembe 
Kavurma 
Konserve et 
Taze yağlar : 
Kuyruk 
ic çöz 
Deri kazıntısı 
Erimiş yağlar : 
Kuyruk 
Don yağı 
Deri kazıntısı 
Kemik ilik yağı 

dahil) (Ton) 
(Ton) 

(Ton) 
(Ton) 

(Aded) 
(Ton) 

(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 

(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 

(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 
(Ton) 

1967 
Fiilî 

5 359 
13 685 

710 
1806 

54 647 
2 408 

208 
225 
95 
19 

196 
52 
99 

850 
341 

10 
124 
42 
9 

1968 
Fiilî 

4 897 
13 327 

1117 
2 582 

16 063 
1 941 

340 
246 
109 
30 

292 
399 

969 
340 

Fark 
+ /-

-

+ 

462 
358 

407 
+ 776 

- 38 584 
- 467 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1 1 

-

50 + 
324 + 
67 + 
5 — 

d32 
21 
14 
11 
15 
240 
300 

119 
1 
2 

40 
200 
25 
4 

1969 
Program 

7 238 
17 596 

1 127 
3 074 

23 349 
3 400 

317 
322 
134 
26 
229 
50 

200 

1647 
603 

4< 496 
95 
20 
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DIŞ SATIŞLAR : 

C i n s i 

Koyun bağırsağı 

Sığır bağırsağı 
Kons. koyun, safra 
Kons. sığır safra 
Koyun eti 

- 7 1 4 -

(1968 yılı rakamları 9 aylık fiilî 3 aylık tahminidir) 

1 9 6 7 

İhraç mahallî Birim Miktar 

1 9 6 8 

Tutar Miktar Tutar 

1 9 6 9 
Programı 

Miktar 

U. S. A. 
İsviçre, Avusturya,B. Almanya, 
Holânda, İspanya 
Holânda 
İngiltere 
İngiltere 
Kuveyt, İran, Katar, Libya, 
Lübnan 
Kuveyt, Katar, Lübnan 
İran, Lübnan, Ürdün 
Kuvety 
Kuvety 
-
Lübnan 
Kuvety 
Kuvety 
— 

Aded 

ITong 
Paket 
Kilogram 
Kilogram 

m 

302 796 6 300 930 368 14» 6 667 226 750 000 

52 265 

1000 
2 800 

1 527 245 
-

15 480 
66 150 

90 301 
3 500 
1 200 
1 725 

173 
-

460 002 
100 

20 
60 

200 
-
-

24 000 

1 791 
-

2 028 609 
675 

72 
324 
792 
-
-

82 620 

1 149 818 
42 489 

10 001 674 

1 840 418 
3 570 

20 088 
39 899 

8 707 876 
299 198 

'158 700 

1 730 
3 060 

5 265 000 
585 000 

Kilogram 
Sığır eti Kuveyt, Katar, Lübnan Kilogram 
Canlı hayvan İran, Lübnan, Ürdün Kilogram 
Karaciğer koyun Kuvety Kilogram 
Dalak koyun Kuvety Kilogram 
Testis koyun - Kilogram 
Beyin sığır Lübnan Kilogram 200 792 100 
Yürek koyun Kuvety Kilogram - - 3 433 
Yürek sığır Kuvety ' Kilogram - - 600 
Et konservesi - r ^ : Kutu 

Depoculuk faaliyetleri : 
Et ve Balık Kurumu, iştiraki! soğuk depoları da dâhil elinde mevcut 26 soğuk depo 6 et kombinasındaki soğuk depolarında kendine ait madde 

leri ve ayrıca eşhas mallarını dondurulmuş veya soğuk olarak muhafaza etmekte ve ayrıca buz üreterek enerji de satmaktadır. Depoculuk fa-
ayet le r inden kurumun sağladığı gelirler şöyledir : 

3 317 792 49 928 680 
31 916 — 

612 
24 718 
4 320 

Cinsi 

Buz üretimi (Ton) 
Depolama gelirleri (Tl.) 
Buz satışları 
Enerji satışları 

1967 fiilî 

21 199 
8 313 566 
1 930 285 

126 729 

1968 
(9 aylık) 

17867 
5 565 132 
1 558 347 

109 816 

1969 
programı 

21 511 
7 322 515 
2 029 770 
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İthalât işleri : 
1967 - 1968 yıllarında dış ülkelerden yapılan yağ ithalâtı evvelki yıllara kıyasla azalmış olup aşağıdaki gibidir. 

Mubayaa 
maualü Cinsi Fiyatı 1967 fiilî 1968 fiilî 1969 Prog. 

~^ Don yağı ~ ~ — 6 351 (Ton) 20 000 (Ton) 
Rusya Ayçiçeği yağı 260 $ CİF 5 000 (Ton) 

Malî durum ve kâr - ' za rar : 
Kurum, K/871 sayılı Kararname gereğince 40 000 000 lira sermaye ile kurulmuştur. 
Kurum, kurulduğu yıldan 1961 yılı sonuna kadar devamlı olarak zarar etmiştir. Fakat alınan tedbirler sonucunda 1961 yılında zararları 

asgari hadde indirilmiş ve 1962 - 1966 yıllarında ise, faaliyetlerini kârlı bir bilanço ile kapatmıştır. 
1967 yılı faaliyetleri, 11,8 milyon Tl. zararla kapanmış ve 1968 devresinin ise, henüz bir sonuca bağlanamıyan Mart - Aralık 1968 ayları fi

yat farkları tutarı olan 21 milyon liranın M. S. Bakanlığından tahsil edilmesi şartiyle zararsız sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. 
Bahis konusu husus kesin bir sonuca bağlanamadığı takdirde 1968 yılı faaliyetleri de zararla kapanacaktır. 
Maliye Bakanlığına intikal etmiş bulunan fiyat farklarının kısa zamanda neticelenmesi zorunlu görülmektedir. Bu arada 1967 malî yılında düyu

na kalrmş bulunan 3 739 047,11 Tl. hk alacağımızın da acilen kuruma ödenmesi sağlanmalıdır. 
Hükümetçe kuruma bir görev olarak verilen et ve canlı hayvan ihracı neticesi tutarı malî yıl itibariyle 30 - 35 milyon liraya baliğ olacak zararın 

9 . 12 . 1967 tarih, 6/9189 sayılı ve 1 . 6 . 1968 tarih, 10137 sayılı kararnameler gereğince mütaakıp yıl genel bütçelerinden karşılanması icabetti-
ğinden bu miktar ödeneğin 1969 malî yılı Bütçesine konulması temin olunmalıdır. 

1968 yılında bir taraftan dahilî alımlar, diğer taraftan ihracat ve yatırımların realizasyonu için gayret sarf edilmiş ve kurum mevcut kaynakları
nı sonuna kadar kullanmıştır. 

Ödenek yetersizliğinden dolayı, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Nisan 1968, Kara Kuvvetlerinden ise, Temmuz 1968 avından beri et bedelleri tah
sil edilemediğinden, kurumun finansman dengesi tamamen bozulmuştur. Malî yıl itibariyle tutarı 72 milyon liraya baliğ olacak et bedellerinin en 
kısa zamanda kuruma ödenmesi temin olunmalıdır. Aksi halde halen'kısa vadeli olarak bankalara 41 milyon Tl. borçlu bulunan kurumun alım, yatı
rım ve ihracat programları aksıyaçaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı ile fiyat farkları konusundaki anlaşma kesin bir sonuca bağlanmadığı takdirde, canlı hayvan alım fiyatlarının yüksel
miş olmasına mukabil satış fiyatlarının yükseltilmemesi sebebiyle, 1968 yılı bilançosunun takriben fiyat farkları kadar bir zararla kapanacağı tah
min olunmaktadır. 

Balıkçılık faaliyetleri : 
Kurumun balıkçılık alanındaki faaliyetleri 440 sayılı Kamın, K/871 sayılı Kuruluş Kararnamesi ve kalkınma planındaki hedeflere göre yürütül

mektedir. 
Mezkûr kararname ile plâna göre balıkçılı!, konusunda yapılması öngörülen işler : 
— Balık ve balık mamullerinin alım, satım ve dış ticaretine, 
- Balık nesülerinin «lahı ile inkişafına yararlı sınai ve ticari teşebbüslere ve bu amaçları gerçekleştirecek tesislerin kurulmasına, 
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- Belli başlı su ürünleri için en uygun ve ekonomik tekne ve gereç tiplerini tâyin etmek üzere deneme avcılığı yapmasına, 
inhisar ettirilmiş olup, kurumun doğrudan doğruya balık avcılığı yoluyla üretim yapması öngörülmemiştir. 

Kuruluştan beri çalışmalarını bu yöne çevirmiş" olan kurum, İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânında da değinildiği gibi arat ır ına ve deneme sonuçla
rını balıkçılara intikal ettirmiştir. 

Diğer taraftan gerek dondurulmuş balık ihracatı ve gerekse insan gıdası dışında kalan balıklardan ürettiği balık yağını iç ve dış, balık ununu 
ise sadece iç piyasada değerlendirmek suretiyle hem memleket ekonomisine yararlı olmakta hem de balıkçılığı himaye etmiş olmaktadır. 

Ticaret Bakanlığınca; su ürünleri üretiminin artırılması, memleket ölçüsünde yararlı ve ekonomik yatırımların yapılabilmesi ve hizmetlerin ye
niden düzenlenebilmesi için; 

a) Yatırım projeleri hazırlık, 
b) Organizasyon ve mevzuat, 

olmak üzere iki grup halinde çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalara ilgili kuruluşların ve balıkçı müstahsilin iştirakiyle önce Karadeniz ve bilâhara boğazlar ve Marmara balıkçılığını kapayacak şe

kilde başlanmıştır. 
Bu cümleden olarak «Karadeniz Balık Kooperatifleri Birliği» kurulmuş ve Karadeniz bölgesinde bâzı tesis ve balık kombinalarının kurulması 

plânlaştırılmıştır. 
Ayrıca, boğazlar ve Marmara balıkçılığı ile ilîgili çalışmalar sonuçlandırılmak üzeredir. 
Diğer taraftan balıkçılığın Et ve Balık Kurumundan ayrılması ve ayrı bir kuruluş olarak teşkilâtlandırılmas! öngörülmüş ancak, bugüne ka

dar Kuruluş Kanununun çıkmamış olması balıkçılık konusunda yapılması gerekli yatırım ve hamleleri kısıtlanmıştır. Kuruluş kanunlarının çıkması 
ile balıkçılığın ve et endüstrisinin yöneleceği amaçlar daha açık olarak belirecektir. Bu çalışmaya paralel olarak kurumca 440 sayılı Kanunun verdiği 
imkânlardan da yararlanılarak, merkezî sistemden uzaklaşması, işyerimize çalışmalarında serbesti verilmesi ve balıkçılık hizmetlerimizin daha iyi 
yürütülebilmesi için İstanbul Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğü kurulmuştur. 

PEESONEL DURUMU : 
Ticaret Bakanlığının, yıldan yıla genişliyen teşkilâtlanma hareketi, personel kadrosunun takviyesini gerektirmekte ve vasıflı elemanlarla çalışma 

temayülü artmaktadır. 

Personel politikası, görevlendirmelerde meslek tahsilini esas tutmakta ve yüksek tahsil ile yabancı dil bilgisi tercih sebebi olmaktadır. Mahdut is
tisnalar dışında, kültür bakımından lise tahsili asgari kabul şartıdır. 

Bakanlığın kendi daireleri ile bağlı kuruluşların görevleri ve çalışmaları hakkında yaptığımız açıklamalardan sonra, Sayın Komisyonumuza su
nulan 1969 bütçesinin 1968 bütçesine nazaran arz ettiği fazlalık ve noksanlıkları belirtmek isteriz. 
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Bölüm Madde 

15.867 
15.869 

16.000 16.216 
16.236 
16.360 
16.380 
16.390 
16.710 
16.720 
16.810 

Carî harcamıailar 
34.000 34.272 

34.273 
34.470 
34.765 

35.000 35.710 
36.000 36.300 

Transfer harcamaları 

öari harcamalar 

Fazlası 

54 000 
36 000 
65 000 

200 000 
200 000 

5 200 000 

7 000 
300 000 
170 000 

7 905 942 
100 000 

1 
40 000 
10 000 

150 001 
İCMAL 

7 905 942 
Transfer harcamaları 150 001 

Noksanı 

68 000 

1 448 310 

25 000 

41000 

66 000 

1 448 310 
66 000 

- 7 1 8 -

Yleıcito 8 055 943 1 514 310 
Tetkikinden de an la t acağ ı üzere : 
Ticaret Bakanlığına ait 1969 yılı Bütçe teklifi, 1968 bütçesine nazaran 8 055 943 lira fazlalık ve 1 514 310 lira noksanlık arz etmektedir. 
Buna göre teklifteki artıştan, eksilişin çıkarılması halinde, Bakanbk Bütçesindeki hakikî artış 6 541 633 liradan ibarettir. 
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TEKLİF VE TEMENNİLER 
Sayın Başkan ve üyeler, 

Raporumuza yaptığımız açıklamalarla, Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı İktisadi Devlet Tevekküllerinim kanunlarla sorumlu bulundukları görev
lerini ve 1968 yılı çalışmalarının neticelerini Sayın Komisyonunuza arz etmiş bulunuyoruz. * 

Sonuç olanak denilebilir ki, Ticaret Bakanlığı, kendisine tevdi edilen lmmet lm, mevcut kadro ve malî imkânlarının üstündeki çalışmaları ile 
başarmaya gayret etmiş ve bunda da muvaffak olmuştur. Bununla beraber su hususu belirtmek isteriz İd, 

J - Karma ekonomi is temi içinde, Devlet ve özel sektör yatırımlarının geıVekleştirilmesi. 
- Mevcut sanayiin ham, iptidai ve yardımcı madde ve y a t ı m ı malları ihtiyaçlarının karşılanması ve, 
- Kalkınma Plânının her bakımdan "gerekli seviyede uygulanması, Tiearet Bakanlığının "ihracatı artırma gayretleri ile ilgilidir. 
Ancak, Ticaret Bakanlığının bu sahadaki b a ş a n ı da, birer Üretim Bakanlığı olarak, Tarım, Sanayi ve diğer ilgili bakanlıkların, istihsali artır

ma konusundaki faaliyetlerinden elde edilecek' sonuçlara bağlıdır. 
Başka bir ifade ile, dönülebilir ki, Kalkınma Plânı ilkeleri dâhilinde, adı geçen iki bakanlı&m istihsali her yönden rasyonel bir şekilde artır-

malan, Ticaret Bakanlığının görevini kolaylaştıracak ve kendisinden beklenen hizmetlerin b a ş a r m a destek (ocaktır . 
Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının çalışma!arından elde edilen iyi veya kötü sonuçlardan yalnız bu Bakanlığı sorumlu tutmanın doğru olamıya-

cağı kanatine varmış bulunuyoruz. 
Diğer taraftan, yaşadığımız çağda, gebsmiş ülkelerde toplum hayatının temelini iktisadi faaliyetler manzumesinin teşkil ettiği malûmdur. 
Bu esasa göre, memleket ekonomisi ile uğrasau bir bakanlığın kalkınmamız için faydalı şekilde çalışır olmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. 
Bu .sebeple, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren' meselelerin v e b u arada kanunların, kadro ve* t a h t t ı n geciktirilmeden tahakkuk ettirilmesini lü

zumlu görmekteyiz. 
Zira, bu bakanlığa ait işlerin, iktisadi hayatimızdaki gelişmeler ve milletçe kalkınmamız ile sıkı münasebetleri bulunduğuna inanıyoruz. 
Bu görüş ve kanaatimizin ışığı altında, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren konular hakkındaki teklif ve temennilerimizi arz edeceğiz. 
1. TicaıVt Bakanlığına ait hizmetlerin, bugünkü icap ve ihtiyaçlara uygun şekilde yürütülmesi için evvel emirde, diğer bakanlıklarla tedahül 

eden görev ve yetkileri sarahaten ayıracak bir Teşkilât kanununun süratle yürürlüğe konulmasında zaruret vardır. 
Filhakika, Bakanlığın teşkilât ve görevlerine dair' 3014 sayılı Kanun 1939 yılında çıkmış ve bu kanunla Bakanlığa 464 memur kadrosu veril

miştir. 
Bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra gerek mıillî ve gerek Milletlerarası alanlardaki iktisadi ve ticari faaliyetlerin fevkalâde gelişip yo

ğunluk kazanması, teşkilâtlanması, istihsâl, istihlâk, ihracat ve ithalât hacimlerinin büyük nisbctlerde artması yanında Ticaret Bakanlığının 
bugün ulaşabildiği kadro adedi ancak 600 dür. 

Her neJ kadar, 924 ve 925 sayılı kanunlarla Bakanlığa 102 kadro verilmiş ise de, (L) cetveline alman bu kadrolardan 52 adedi serbest bı
rakılmamıştır. 

Görülüyor ki, iş hacminin büyük çapta artmasına rağmen, Bakanlık Teşkilâtının takviyesi aynı derecede olamamıştır. 
Bilhassa, Dış ticaretimizin Kalkınma Plânında öngörülen ve Milletçe duyulan ihtiyaç nisbetmde inkişafı, yatırımların desteği olan ithalât 

ve ihracatımızın süratle artması, genel anlamda Ticaret Bakanlığının ve özellikle Dış ticaret dairesinin ve dış kolların takviyesine bağlıdır. 
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2. Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere, dış ticaret rejiminde istikrar sağlanması esastır. Bu itibarla, rejimin ilânından sonra bu istik
rarı bozacak değişiklik yapılması, iktisadi hayatta emniyeti ve itimadı sarsıcı bir hava yaratmaktadır. Bu mahzuru bertaraf etmek üzere, re
jimlerin ve akdedilen iki taraflı anlaşmaların daha büyük bir dikkat ve itina ile hasırlanması ve tatbiki lüzumuna inanıyoruz. 

3. Tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulması düşünülen «Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Genel Birliği, kanun 
tasarısının, tütün ekicisinin, süratle teşkilâtlandırılması bakımından, kanunlaşmasını gerekli görmekteyiz. 

4. Kalkınma Plânında Öngörüldüğü üzere, ihracatı işba haline gelmiş bulunan ihraç mallarımız dışında yeni maddeler bulmak ve bunlara 
dış piyasalarda sürüm imkânı sağlamak zorunda olduğumuz bir hakikattir. Bu arada, bilhassa sanayi mamulleri ihracatı üzerinde ısrarla dur
mak isteriz. 

261 sayılı Kanun, ihraç konusu olan mamul maddelere vergi iadesi yapılmasını öngörmektedir. 
Ancak, alman tedbirlere rağmen, sınai mamul ihracatımızın artmaması veya son yılda olduğu gibi nisbeten gerilemesi göz önünde tutu

larak, ihraç mevzuu olabilecek sınai mamullerin bilûmum vergi ve resimlerden muaf hale getirilmesi ve ayrıca sınai istihsalin ic piyasaya dönük 
durumdan çıkarılması için başka tedbirler alınması gerektiği™ inanıyoruz. 

Dış ticaret bahsinde 'temas*edildiği üzere, sanayi ham maddeleri ve yatırım malları ithâl ihtiyacı gitgide artmaktadır. 
(Batı ülkelerine kıyasla, rasyonel sayılamıyacak şartlar altında çalışan sanayiimiz ic piyasada elde ettiği kazanca nazaran pek düşük olan 

ihracat kârına heves etmemekte ve ekseriyetle günde ancak 8 saat*mesai yapmaktadır.' Bu suretle, istihsal ve istihdam gücü asgari seviyede 
kalmakta, maliyet fiyatları da yükselmektedir. 

Bu durum karşısında, sanayiin ihracata dönük hale getirilmesi için, mevcut sınai kuruluşların, ham, iptidai ve yardımcı maddelerle yatırım 
malları ithalâtına döviz tahsisi sisteminde değişiklik yapılarak, her*müesseseye kendi ihracatı nisbetindc ithâl müsaadesi verilmesi yoluna 
gidilebilir. 

Böylece, bir taraftan döviz gelirimizin artması ve diğer taraftan elde edilecek fazla dövizle yapılacak munzam ithalât sayesinde Devletin 
gümrük vergi ve resimleri geliri artacağı gibi, kalkınma çabalarımız da kuvvetle desteklenmiş olacaktır. 

Aksi takdirde, yalnız tarım ürünleri ihracatı ile, çığ halinde büyüyen bu ihtiyaçların karşılanmasını mümkün görmem ekte viz. 
5. İhracatımızın inkişafı bakımından ihracat finasmanlarımn, Dünya piyasalarında cari faiz hadleri seviyesine uygun şekilde ucuz yapıl

ması gerektiğine inanıyoruz. 
6. İhraç mallarımızla ilgili destekleme alımlarının Dünya fiyat konjonktürüne uygun fiyatlarla yapılması suretiyle zararlı durumlara mey

dan verilmemesi ve nihai ihraç fiyatından âzami payın müstahsıla intikalinin sağlanması, faydalı mütalâa olunmaktadır. 

7. Ayrıca, ihracatta sigorta sisteminin tesisi için Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonuçlanmış ve alınacak tedbirler bakımından hazırlanan 
teklifler Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. Bu tedbirin de biran evvel gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

8. Müşterek Pazar'a dâhil memleketlerin Türkiye'ye tanıdığı tütün ihraç kontenjanlarının tamamen "kullanılması hususunun behemehal 
sağlanmasını lüzumlu görmekteyiz. 

9. Yurt dışı kongre ve konferans yollukları Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin 12.872 nci maddesinden ödenmektedir. 
ıŞimdiye kadar bu kongre ve konferanslara ait «büro, muhabere ve ağırlama masraflarıma aynı maddeden ödenmekte iken Sayıştay bu 

masrafların mezkûr maddeden ödenemiyeceğini ileri sürmüştür. Halbuki, bütçede mezkûr masraflar için ayrı bir madde mevcut ' değildir 
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Diğer taraftan 13 sayılı Kamına göre, Ticaret B a k a n d ı da. Dışişleri Bakanlığı gibi, iki taraflı ticaret anlaşmaları akdetmekte olduğun
dan, tatbikatta rastlanan güçlüklerin^bertaraf edilebilmesi Vdn, ' ( l î ) cetvelindeki mezkûr maddenin başma, 

«Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları» ibaresinin ve sonuna da, yollukları, büro, muhabere, ve ağulamanıasrafları 12.872 nei maddeden ödenir., 
ibaresinin ilâvesi zaruri görülmektedir. 

10. Öğrenildiğine göre, Maliye, Turizm ve Tanıtma Bakanlıklar, ve diğer bâzı bakanlıklar 1 . 3 . 1968 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere, memurlarına fazla mesai ücreti verilmesi için Bakanlar Kurulundan kararlar almışlardır. 

Devlet hizmetlerinin en önemli kısmını teşkil eden iktisadi faaliyetlerde çalışan ve icabında ekseriya mesai saatleri dısmda ve resmi tatil 
günlerinde fazla mesai yapan Ticaret B a k a n l a mensuplarının bu haktan faydalandmlmamaları, eşitlik prensibine, sosyal adalet ilkesine ve 
ayrıca Anayasamu 42 nci maddesi hükmüne uv^un düşmemektedir. 

Bu koımcla, Ticaret Bakanlığının 1969 yılı bütçe teklifi gerekçesinin 12.410 ncu maddesinde, fazla ç a l ı c a ücreti olarak 100 000 lira teklif 
edildiği görülmektedir. 

Ancak, bu teklif yalnız 3056 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre fazla mesai yaptırılacak memurlara ödenecek ücreti ifade etmekte, fa
kat 933 savdı Kanuna istinaden mkarılnns bulunan 17 . 10 . 1968 'tarihli ve 0/10825 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Kalkınma Plânı 
ilkelerine göre, ihracatın geliştirilmesi ve' düzenlenmesi için ihraç kontrollarının normal mesai saatleri dısmda veya \-csmî tatil günlerinde de 
yapılabilmesi maksadiylc çalıştırılacak personele ödenecek "'fazla mesai ücretlerini kapsamamaktadır. Bu itibarla, gerekçe metninin, 

a) «Mesai sataleri dışında çalıştırılacak memurlara 3050 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre gerekli ödemelerin yapılması,, 
b) «933 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu kararı gereğince ihracat kontroilarmda, normal mesai saatleri dısmda 

veya resmî tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin ödenmesi» için, ' 
şeklinde değiştirilmesi ve söz 'konusu maddeye konulmuş olan 100 000 liralık ödeneğin 300 000 liraya çıkarılması. 

11. 7244 sayılı Kanuna göre (D) cetvelinden ücret almakta olan Standardizasyon ekserlerinin, bu kanunu tadil eden 934 sayılı Kanun 
gereğince kadro değişiklikleri yapılmamış ve yeteri kadar tahsisat konulmamıştır. Yapılan incelemelerde, 

Merkez için 1 ve iller için 2 aded 1 750 liralık, 
Merkez için 1 ve iller için 3 aded 1 500 liralık, 

kadroya ihtiyacolduğu halde, merkez- için yalnız 1 aded 1 750 liralık kadro verilmiş ve iller için kadro verilmemiştir. 1 500 liralık kadrodan ise 
merkez için 1 ve iller için 2 kadro verilmiştir. 

7244 sayılı Kanun gereğince, söz konusu memurların müktesep haklarının verilmesini teminen, 
İller için 2 aded 1 750 liralık ve 1 aded 1 500 liralık kadro ilâve edilmesi ve tahsisatta bir artış olmaması iein halen mevcut merkez kadro

larından 1 aded 1 250 liralık ve iller kadrolarından 1 aded 1 250 liralık kadronun kaldırılması. 
- Ayrıca, Bütçeye bağlı (D) cetveli kadrolarını gösteren listede mevcut 1 750 ve 1 500 liralık kadroların yanma konulmuş olan (vüksek tah

silli uzman) ibaresinin 7244 sayılı Kanuna muhalif olması dolayısiyle kaldırılması. 
12. Bağlı teşekküllerle ilgili teklif ve temenniler : 
1. 440 sayılı Kanunda yapılması gereken değişikliklerin süratle tahakkuk ettirilmesi veteşekküllerc ait kanunların biran evvel çıka

rılması. 
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2. Yeniden Düzenleme Komisyonu çalışmaları ışığı altında, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait, 
a) Sermaye, 
b) Değerleme, 
c) Muhasebe, 
d) Personel rejimi, 
e) Alacak-borç, 
f) Modern yüksek sevk ve idare, 
g) Finansman, 

meselelerinin çözüme bağlanması. 
3. Destekleme alımlarının; politikası, icra tarzı, finansmanı, muhafazası ve pazarlanmasmm muayyen prensiplere bağlanarak yeknesak hale 

getirilmesi ve tarım politikasının bir vasıtası haline sokulması. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüş, tenkit, teklif ve temennilerimizi S&yın Komisyonunuzun ıttılaına arz etmiş bulunuyoruz. 
Bütçenin memleket ekonomisi için hayırlı olmasını dileriz. 

RAPORTÖRLER 

Orhan Dengiz Ekrem Dikmen 
Uşak Milletvekili Trabzon Milletvekili 
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BANKA KREDİLERİNİN SEKTÖRLERE 

Resmî sektöre açılan krediler 
Zirai sektöre açüan krediler 
Sınai Kalkınma Bankası 
Mesken inşaat kredileri 
Küçük sanat erbabına açılan krediler 
Ticari krediler 

1963 

1 725 
2 408 
385 

1 294 
202 

5 872 

1964 

1 961 
2 991 
485 

1 528 
247 

6 232 

GÖRE 

1965 

2 539 
3 206 
593 

1 658 
312 

7 792 

DAĞILIŞI 

1966 

Yekûn 11 886 13 444 16 100 

BANKALARDA MEVDUAT 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Vadeli tasarruf mevduatı 
Vadesiz tasarruf mevduatı 

1 898 
2 015 
1 361 
5 242 

2 071 
2 422 
1 583 
5 934 

Yekûn 10 516 12 010 

2 048 
2 913 
2 293 
7 528 

14^782 

2 574 
4 531 
817 

1 768 
427 

10 074 

20l^î 

2 233 
3 640 
3 203 
9 410 

BANKALARIN TEŞKİLÂTLANMA DURUMU 

Banka adedi 
Şube adedi 
2279 sayılı Kanuna göre ödünç para 
verme işleriyle iştigal eden özel ve tü
zel 'kişiler 

52 
1840 

80 

49 
1 909 

85 

49 
1981 

79 

47 
2 058 

68 

Ek : 1 
(Milyon Tl.) 

1967 

2 777 
5 551 
1 043 
1 858 
585 

11 554 

23 368 

2 644 
4 027 
3 954 
10 390 

(Eylül) 
1968 

2 750 
5 693 
1 204 
1.792 
741 

13 328 

25 508 

2 688 
4 154 
4 538 
11 173 

18 486 21 015 22 553 

47 47 
2 223 2 547 

93 105 

Not; Zirai sektöre açüan krediler 1968 Ekim sonu itibariyle 7 194 e ul^rmşür. 
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1968 yılı içinde Devlet Plânlama Teşkilâtına sevk edilmiş olup henüz inceleme safhasında bulunan projeler 

Proje " 
No, Projenin adı İLgili kuruluş Kapasitesi 

Yatırını 
tutarı 

(Ek İlişte : 2) 

Not 

1 Antalya Merkez depo inşaatları 

2 Kumluca depo inşaatları 
3 Finike depo inşaatları 
4 Antalya nebati yağ kombinası 

5 Çekirdeksiz kuru üzümden ispirto ve eti
lalkol üretim projesi 

6 Biga yağlı tohum depo projesi 

7 Gölibolu yağlı tohum depo projesi 

8 Çelik çekirdek silo projesi 

1968 

Proje 
No. Projenin adı 

Antbirlik 

» 
» 

Antbirlik 

TarisÜzüm Birliği 

Trakya Yağlı Tohumlar T. S. 
Koop. Bir. 

Trakya Yağlı Tohumlar 
T.Ş.K. Binliği 
Tariş. Pamuk Birliği 

2 600 

1 500 
750 

3 500 

20 000 
5 600 000 

2 000 

1500 
25 000 

ie Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilmiş 

İlgili kuruluş Kapasite 

Ton/yıl ıkütlü 

Tem/yıl 
Ton/yıl kütlü 
Ton/yü 

Ton/kimi üzüm 
litre alkol 

Ton/vd 
yağl/tohum 
Ton/yıl 
yağlı tohum 
Ton/y i l 
çiğit 

olan projeler 

Yatırım 
tu tan 

3 040 000 1). P. Teşkilâtına 
gönderilmiştir. 

989 200 » » 
989 200 » » 

11 535 400 D.P.T. 3.9.1968 

16 200 000 Zerbank » 

799 000 D.P.T. » 
Zerbank » 

436 939 I). P. Teşkilatına 
gönderilmiştir. 

4 824 450 D. P. Teşkilâtına 
gönderilmiştir. 
(Ek »liste : 2) 

Not 

1 Nebati yağ kombinası 
2 Fındık paketleme ve işletme tesisleri 
3 Fıstık değerlendirme tesisleri 
4 Orhangazi zeytinyağı tesisleri 
5 Mudanya zeytinyağı tesisleri 
6 Erdek zeytinyağı tesisleri 

Çukobirlik 
Fbkobirlik 
Fıstıkbirlik 
Marmarabirlik 
Marmarabirlik 
Marmarabirlik 

50 000 Ton/yıl 
6 400 Ton/yıl 
6 000 Ton/yıl 
2 400 Ton/yıl 
1500 Ton/yıl 
1500 Ton/yıl 

24 923 435 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
2 500 000 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
6 802 200 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
1 231 000 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 

826 300 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
826 300 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
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Projenin adı 

7 2 5 -

Proje 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

İlgili kuruluş Kapasite 
Y a t ™ 

tutarı Not 

Orhangazi zeytin salamura tesisleri 
Erdek zeytin salamura tesis 
Gemlik zeytin salamura tesis 
Filâtür tesis 
İpekböeegd tohum istihsali 

Balıkyağı - unu tesisi 
Pastörize üzüm suyu tesisi 

Marmarabirlik 
Marmarabirlik 
Marmarabirlik 
Kozabirlik 
Kozabirlik 
Yakakcnt balala istihsal 
ve SatiR K. 
Taskobirlik 

3 500 
1500 

» 
6 000 

65 000 

4 500 
750 

Ton/yıl 
Ton/yıl 

Ton/yıl 
Ton/yıl 

Ton/yıl 
Ton/yıl 

3 064 800 D.P. Teskilâtmca kabul edilmiştir. 
1 901 640 D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 

» D.P. Teşkilâtınca kabul edilmiştir. 
7 720 110 D.P. Teşkilâtınca kabuıl edilmiştir. 
2 173 670 D.P. Teskilâtmca kabul edilmiştir. 

1 000 000 D.P. Teskilâtmca kabul edilmiştir. 
5 885 000 D.P. Teskilâtmca kabul edilmiştir. 

(Ek liste : 2) 
Çabuk bozulan tarım ürünlerinin muhafazası için kurulacak soğuk hava depoları 

Soğuk Hava Limited şirketleri tarafından yaptırılacak depolar 

Muhafaza edilecek ürün 1epo 

Niğde 
Niğde 
Amasya 
Burdur 
Bursa 

Bursa 
Nevşehir 
Adapazarı 
İzmit 
Balıkesir 
Bandırma 

Tekirdağ 

Yerii 

Merkez 
Aksaray 
Merkez 
Merkez 
Merkez 

İnegöl 
Ürgüp 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
İvrindi 
Dursunbey 
Merkez 

Kapasitesi 
Ton 

2 000 
1000 
1000 
1000 
3 000 

1000 
1000 
2 000 
1000 
1 0 0 0 
1000 
1000 
1000 
2 000 

Elma 
Elma 
Elma, üzüm 
Elma, üzüm 
Elma, üzüm, şeftali, 
Sebze 
Elma, Sebze 
Elma, üzüm 
Elma,, üzüm, sebze 
Elma, üzüm 

» 
Üzüm, sebze 
Elma, çeşitli 

» 
Üzüm, elma 
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Depo 

İzmir 

Denizlıi 
Antalya 
Samsun 
Aydın 
Tokat 

» 
» 

Afyon 
Konya 
Konya 

» 
Kayseri 

» 
Mersin 
Hatay 
Gaziantep 
Uşak 

Yeri 

Merkez 

Merkez 

Merkez 
Merkez 
Turhal 
Erbaa 
Merkez 
Merkez 
Bozkır 
EreğH 
Merkez 
Yahyalı 

İskenderun 

Merkez 
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Kapasitesi 
Ton 

3 000 

1000 
1000 
3 000 
1 0 0 0 
2 000 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
3 000 
1 0 0 0 
3 000 
2 000 
1 0 0 0 
3 000 
3 000 
3 000 
1 0 0 0 

Muhafaza edilecek ürün 

Üzüm, sebze, narenciye, 
Yaş mcyva 
üzüm, şeftali, elma 
Narcııciye, elma 
Elma, üzüm 
Üzüm, elma 
Elma, üzüm, şetali 

» 
» 
» 
» 

Elma 
Elma, üzüm, muhtelif 
Elma, üzüm 
Elma, muhtelif 
Üzüm, mu-enedyc 
Üzüm, elma, narenciye 
Üzüm, muhtelif 
Muhtelif 
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Bolüm Madde 

11.000 

11.440 

12.000 

12.110 
12.111 
12.150 

12.211 
12.212 

12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 

, 

ödeneğin çegidi 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Dış kuruluş aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Genel idare hizmetliler ücreti 
Dış kuruluş hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 7 145 460) 
Teknik personel ücreti 
îşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

- 7 2 7 -

(A/l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

12 000 

24 830 671 

13 272 015 

~~7 613 184 
5 658 830 

l 
7 758 035 

6 750 120 
957 915 

50 000 
1 044 520 

67 000 
5 000 
10 000 

1969 3 
Hükümetçe ilenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

25 401 053 

14 200 135 

7 891 624 
6 308 510 

1 
7 170 461 

6 118 560 
1 026 900 

25 000 
1 169 356 

67 000 
5 000 
10 000 

alı için 
Komisyonca kabul edilen 

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 

12 000 

25 601 053 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe Menen Kornişonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L: Lira Lira l ira 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

0 ihracatta vergi iadesi komtevonu üyeleri 
huzur ücreti 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12 710 TOTTISÎI ödpnps ' i 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

- Yurt içi yo ukla 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

60 000 
150 

889 870 

12 500 

50 000 

10 000 

40 000 

4 500 

4 200 

2 697 401 

25 000 
150 000 

75 000 
180 

1 002 176 

10 000 

100 000 

4 500 

4 200 

40 000 
'200 000 

75 000 
180 

1 002 176 

10 000 

300 000 

4 500 

4 200 

2 752 401 

40 000 
200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top amı 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 

12.821 

12.824 

12.834 

12.841 

12 851 
12^853 
12.856 
12.861 

12.871 
12.872 

DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DÎĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 017 401) 

/ / - Yurt dm yolluhları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici'görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 735 000) 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE ÎLGlLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 
13.120 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basüı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri' 

510 400 
215 000 

10 000 

2 000 

750 000 
100 000 
100 000 
360 000 

25 000 
450 000 

697 000 

115 000 

70 000 

1 823 500 

510 400 
215 000 

50 000 

'2 000 

700 000 
100 000 
100 000 
360 000 

25 000 
450 000 

693 500 

125 000 

70 000 

2 079 500 

510 400 
215 000 

50 000 

2 000 

700 000 
100 000 
100 000 
360 000 

25 000 
450 000 

693 500 

125 000 

70 000 

2 079 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.1.60 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

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 

ULAŞTİRMA 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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

150 000 
110 000 
120 000 
100 000 
32 000 

163 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde 'Bölüm toptanı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15 000 

20 000 

450 000 
130 000 
150 000 
38 500 
30 000 

177 000 

36 500 
25 000 
80 000 
2 000 
20 000 

318 000 

150 000 
165 000 
3 000 

35 000 

40 000 
25 000 
90 000 
2 000 
20 000 

335 000 

150 000 
165 000 
20 000 

39 000 

T5 000 

24 000 

150 
130 
150 
38 
30 

000 
000 
000 
500 
000 

177 000 

40 
'25 
90 
2 
20 

000 
000 
000 
000 
000 

335 000 

150 
165 
20 

000 
000 
000 

39 000 

15 000 

24 000 
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Bölüm Madda ö d e n e k çeşidi 

14.000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışmda 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 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.580 Su ürünleri araştırma giderleri 

(Ege Üniversite;! Fen Fakültesine bağlı 
Deniz Biyoloji ve Tatbikat Lâbora tuar ı 
na nakden ödenir.) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

610 000 

3 000 

2 

458 002 

835 000 

250 

2 

60 252 

835 000 

250 

2 

60 252 

• 1 

455 000 

5 000 
450 000 

1 

60*000 

10 000 
50 000 

1 

60 000 

10 000 
50 000 
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Bölüm Madde 

15.000 

15.861 
15.862 
15.864 
15.867 
15.869 

16.000 

16.216 

16.226 

16.236 

16.360 

. 16.370 

akanlığı 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Ziyafet giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVARLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ölçü ve ayar lâboratuvarları malzeme 
alım ve giderleri 
Ticari tahliller ve standardizasyon lâbo
ratuvarları malzeme alım ve üderleri 
Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları 
malzeme alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

İhraç malları pazarlama, araştırma ve 
hizmetleri giderleri 
iç fuar ve sergiler giderlerf 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lir» 

1 805 000 

1 805 000 

510 000 
370 000 
615 000 
146 000 
164 000 

2 999 000 

170 000 

25 000 
100 000 
45 000 

2 718 000 

600 000 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

1 760 000 

510 000 
400 000 
450 000 
200 000 
200 000 

435 000 

90 000 

100 000 

245 000 

8 050 000 

200 000 
600 000 

1969 yılı için 
istenen Komisyonca kabul edilen 
ilüm toplamı Madde Bölüm toplamı, 

Lira Lira Lira 

1 760 000 

9 073 000 

1 760 000 

510 000 
400 000 
450 000 
200 000 
200 000 

435 000 

90 000 

100 000 

245 000 

8 050 000 

200 000 
600 000 

1 760 000 

9 073 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
(5 000 000 lirası Osaka Fuarı içindir.) 

16.390 tç ve dış propaganda ve tanıtma gider
leri 
DİĞER PROPAGANDA VE TANITMA 
GİDERLERİ 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

(300 000 lirası Milletlerarası Ticaret Oda
ları toplantısı içindir.) 

16.730 Tören giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 
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1968 ödemgi 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 000 

118 000 

81000 

75 000 

3 000 

30 000 

12 000 

24 830 671 
1 823 500 
458 002 

1 805 000 
2 999 000 

31 928 173 

1969 yıh için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Ldra 

7 200 000 

50 000 

388 000 

10 000 

375 000 

3 000 

200 000 
12 000 

25 401 053 
2 079 500 

60 252 
1 760 000 
9 073 000 

7 200 000 

50 000 

388 000 

10 000 
375 000 

3 000 

200 000 

12 000 

38 385 805 

25 601 
2 079 

053 
500 

60 252 
1 760 
9 073 

000 
000 

38 585 805 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Eölüm 

34.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELI İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.271 Türkiye Millî Zeytinyağı Komitesi gider
leri 
(İGEME'ye ödenir.) 

34.272 İhracatı geliştirme ve deneme ihracatı için 
İGEME'ye yardım 

0 Yaş meyva ve sebze ihracat giderleri ve 
zarar kargılığı 

34.274 İlk tesis ve kuruluş giderleri için borsa
lara yardım 
BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.470 Yaş meyva ve sebze için sebze halleri ve 
pazar yerleri kuruluşlarına yardım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.761 Beynelmilel ölçüler bürosuna 
34.762 Nizami ölçüler teşkilâtına 
34.763 Kalay Konseyine 

1969 yılı için 
1968 öde 

Madde Be 
Lira 

1 075 000 

50 000 

500 000 

25 000 

500 000 

55 196 

32 000 
5 000 
11000 

neği 
ölüm toplamı 

Lira 

1 132 196 

Hükümetçe 
Madde Bi 
Lira 

1 150 000 

50 000 

600 000 

500 000 

1 

97 196 

32 000 
5 000 
11000 

istenen 
ölürn toplamı 

Lira 

1 247 197 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplama 

Lira Lira 

1 247 197 

1 150 000 

50 000 

600 000 

500 000 

1 

97 196 

32 000 
5 000 

11 000 
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Bölüm Madde 

34.764 
34.765 

35.000 

35.710 

36.000 

36.300 

34.000 
35.000 

36.000 

akanhğı 

ödeneğin çeşidi 

Akdeniz İlmî Araştırmalar Komisyonuna 
Zeytinyağı anlaşması propaganda fonuna 
iştirak giderleri' 
SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 
Memur ve hizmetliler Öğle yemeklerine 
yardım 

(Ticaret Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Sendikası Yardımlaşma Sandığına) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçları 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

- 7 3 5 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 196 

50 000 

50 000 

141 000 

141 000 

1 132 196 

50 000 
141 000 

1 232 196 

Hükümetçe 
Madde Bi 

Lira 

9 196 

40 000 

60 000 

100 000 

1969 yılı için 
istenen Komisyonca 
ölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

9 196 

40 000 
60 000 

60 000 

100 000 

100 000 

1 247 197 

60 000 

100 000 

1 407 197 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

60 000 

100 000 

1 247 197 

60 000 

100 000 

1 407 197 
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Rapor 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanîığı™ 1983 malî yılı Bütçe raporu 

BİRİNCİ KISIM 

1. Teşkilât ve vazife kanunlariyle hizmetin şümulü ve plâna uygunluğu : 

Sarilik ve Sosyal Yardım B a k a n ı m ı n genel teşkilât şeması ek. 1 de, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği Hv ildeki teşkilâtı ile sosyallesti-
rilmemiş -bir ildeki teşkilâtı ek. 2 de, çeşitli toüTilA yükümlü bulunduğu görev, yetk, ve s o r ^ l n l u k l a r amdıaüariyle ok. 3 te gösterilmiş
tir. 

İkinci Beş Yıllık Katlanma Plânına göre anaılkel,, (Sağlık, aile plânlamas!, sosyal refah) ve uy^lanacak politikalar da 'ek. 4 te gösterilmis-
tir. 

Yukanda açıkladığımız, teşkilât, gcirev, yetki ve sorumluluklarla Katlanma Planındaki anailkeÜPe, uygulanması gereken politikalara ye 1968 
ydı programına ^öve bakanlığın çalışmalarım aşağıda ayrı ayrı inceliyeceğiz. 

Kalkınma Plâmna göre 1908 yılında sağlık -alanımla varılması gereken hedefler ve gerçekleme durumu hir fikir yermek üzere ek. 5 te gös
terilmiştir. 

Çeşitli programları ele atmadan önce bu programlanın yürütülmesinde en hüyük etkisi mau insamgucünü gözden -geçirmeyi yararlı gördük. 
a) Personel durumu ve personel yetiştirme programı : 
1. Sağlık alanında: 
a) Hekim ve yardımcı sağlık personeli durumu : 
1 Aralık 1968 tarihi itibariyle yurdumuzda 12 Uîö hekim vardır. Bunlardan : 

' Sağlık ve Sosyal Bakanlığında 4 023 (% 38) 
Diğer bakanlık ve kuruluşlarda 8 797 (% 31) 
( 1 1 7 9 u S . S . K . d a % 1 0 ) 

Belediye ve özel idarelerde 489 (% 4) 
Serbest çalışmakta olanlar 8 857 (% 32) dir.. 
Bu rakam dışında ayrıca 2 000 kadar hekim yurt dışında bulunmaktadır. Görülüyorki yeteri kn«l,u- hekimimiz vardır Ancak kamu sektörümle 

ve özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın la çahşan hekim miktarı gelişme halinde' olan çeşitli sağlık programlarını yürütmeye yeterli de^ 
ğildir. Aynı zamanda Türkiye'de mevcut hekimle•in kuruluşlar arasında, ve yurt -sathında, dağHışı dengesizdir. (Kk.' 0) Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi projesinin uygulanması ve bu yolda teşkilât!anmaya gidilmesi, gerekli tedbirler- de alınmak suretiyle, bu dengeyi sasıyabilir Nitekim 
uygulamanın ilk yıllarında sosyalleştirdlen illerde bu denge sağlanmış ve fakat 1965 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Millî Savunma Bakanlığı 
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ve Devlet Demiryolları hekimleri için çıkarılan tazminat kanunları, Full - Time ve 472 sayih Kanunun uygulanması, sosyaUeştirilen ve mahrumi
yet yerleri olan illerin cazibesini kaybettirmiştir. 1 Ekim 1967 tarihinde çıkarılan yeni tazminat sisteminin de umulan ölçüde etkisi olmadıkı gö
rülmüştür. 

Buna göre tazminat sisteminin yeniden ele alınması ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü tek ücret sisteminin biran önce gerçek
leştirilmesi büyük bir zorunluluktur. 

Bakanlığın yeni bir tazminat sistemi, 224 savdı Kanunda mukavele süresi v.b gerekli tadiller ve tek ücret sistemi üzerinde çalışmaları ol
duğu tesbit edilmişse de bu çalışmaların hızlandırmasını gerekli görmekteyiz. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1 Aralık 1968 tarihine göre 
hekim, diş tabibi , eczacı ve yardımcı sağlık personeli standart kadroları, mevcut ve ihtiyacı şöyledir : 

İhtiyaç 

Mütehassıs Hekim 
Pratisyen Hekim 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Sağlık Memuru 
Hemşire, Ebe 
Hemşire Yardımcısı-
Köy Ebesi 

S. Kadro 

4 080 
5 884 

460 
460 

7 500 
9 550 

— 
12 800 

Mevcut 

2 290 
1 733 

124 
69 

4 929 
2 427 
2 648 
5 311 

1790 
4 151 

336 
391 

2 571 
4 475 

-
7 489 

Ayrıca 673 sıtma savaş memuru vardır. Burada dikkati çeken bir husus Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki 4 023 hekimden 1 733 pratis
yen 2 290 ı mütehassıs hekimdir. Bütün yurtta 12 166 Hekimden 4 769 u pratisyen (% 39.20) ve 7 397 si mütehassıs hekim (% f,0.80) dir. 

(b) Hekim yetiştirilmesi: Diyarbakır" Tıp F ,kültesi ile yurdumuzdaki Tıp Fakültelerinin snyısı 7 ye yükselmiş bulunmaktadır. Diyarbakır 
Tıp Fakültesinin talebeleri henüz Ankara Tıp Fakültesinde okumakta olup hastane ve okul ih t ivadan Ankara Tıp Fakültesi patronajlığında ha
zırlanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir Tıp Fakültelerinden 1966 yıl mel a 523 (179 u burslu)/1967 yılında 455 (162 si burslu) ve^l968 yılın
da 657 (170) i burslu mezun vermiştir. Diyarbakır Erzurum ve Cerrahpaşa Tıp fakülteleri henüz mezun vermemektedir. Hekim ihtiyacını karşı
lamak için yeni tıp fakültelerinin açılması, eski yurtların ihyası ve ödenek'miktarı yükseltildiği için daha fazla rağbet gören burs adedinin de artı
rılması gerekli görülmektedir. 

Diş hekimi yetiştiren, 1 fakülte ve ikisi özel olmak üzere 3 yüksek okul, eczacı yetiştiren 2 fakülte ve 2 yüksek okul vardır. Dis .tabibi yetişti
ren fakülte ve yüksek okullardan her yıl 100, ee,acı yetiştiren^ fakülte ve yüksek okullardan her yıl 200 kişi mezun olmaktadır. 

Bunların da ade.lmin art.nh ^ '• 
(c) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi : Mnğhk v , Sosval - rk lnn B a k a n ı n d a ya ,1-mı, sağhk personeli yetiştiren üc yüksek okul (Cev

her Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Florance NigUin^ le Yüksek*! Semsii o Onklu iie Sağlık İdaresi Yüksek Ouklu)/27 sağlık koleji (0 sı çüml"-,-
lü) ve 27 sağlık okulu vardır. (Sağhk kolejlerinin a^hş villan ve bölümleri ek 7 de, sağlık o k ^ k m u n aş:hş n lhm 
miştir.) 

Ix>11 imleri 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - 740 -

1967 - 1968 döneminde : 

Gevher Nesihe Sağlık Eğitim Enstitüsünden 40 
MoraJnce Nightingale Yüksek Hemşire Okulundan 13 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 24 
Sağlık Kolejleri: Hemşire bölümünden 245 

• Sağlık Kolejleri: Ebelik bölümünden 133 
Sağlık Kolejleri : Sağlık Memurluğu bölümünden 428 
Sağlık okulları : Köy Ebe bölümünden 811 

Olmak üzere toplam olarak 1 964 ve hemşire yardımcısı kurslarından mezun ..lan 340 hemşire yardımcısı da ilâve edilirse 2 128 yardımcı sağ
lık personeli mezun olarak sağlık teşkilâtına katılmışlardır. (Okulların gelişme durumu, yıllara göre öğrenci mevcudu ve mezun adedi Ek 9 da göste
rilmiştir.) 

Hemşire adedimin azlığı dolayısiylc bu noksanı bir dereceye kadar telâfi etmek için hemşire yardımcısı yetiştirilmesine de önem verilmektedir-. 
Halen sağlık okulları hemşire yardımcılığı bölümünden üç sınıfta 1 073 öğrenci vardır. * 

(d) Hizmet öncesi eğitim : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü Tıp Fakültesi mezunlarının hekim unvanı verilmeden önce 1 yıl süre ile eğitim hastanelerin

de 4 anabranşta (Dâhiliye, Genel Şirürji, Kalın - Doğum ve Çocuk hastalıkları) çalışmalara tabi tutulmasının sağlanması için Bakanlık, Tıp Fa
külteOerinin de işbirliği ile İNTERN kanun tasarısını hazırlayarak Başbakanlığa sunmuştur. 

e) Hizmet içi eğitim : 
Hekim ve yardımcı sağlık personeline meslekî bilgilerini artırmak için belirli bir programa göre kurs ve seminerler gösterilmektedir. 
(2) Sosyal hizmetler alanında : 
Oa) Sosyal hizmetler alanında personel yetiştiren Sosyal. Hizmetler Akademisinden 1965 yılında 28, 1966 yılında 28, 1967 yılında 27 ve 1968 

yılında 28 olmak üzere bugüne kadar 110 sosyal hizmet mütehassısı mezun olmuştur. 

Bunlar Bakanlik Merkez Teşkilâtında ve illerde sosyal hizmet müesseselerinde hizmet görmektedirler. 
(b) Hizmet içi eğitim : 
Sosyal hizmet alanında da personelin meslekî bilgilerini artırmak için kurs ve seminerlere tabi tutulmaktadırlar. 

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı : 
Kalkınma Plânına ve 224 sayılı Kanuna göre uygulanmakta olan sağlık hizmetlerinin sosyaliestirilmesi programı bugüne kadar 22 ilimizde 

uygulanmış olup 1969 yılında Maraş ilinde de uygulanmakla bu aded 23 e çıkacaktır. Bu suretle il adedi itibariyle yurdun üete birini, nüfus iti
bariyle de J8 milyonu kapsamış bulunmaktadır. 
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Bu iller şunlardır : 
1963 

Mm 

1964 

Ağrı 
Bitlis 
Kars 
Hakkâri 
Van 

1965 

Erzurum 
Erzincan 
Diyarbakır 
Mardin 
Siirt 
Urfa 

1966 

Adıyaman 
Bingöl 
Elâzığ 
Malatya 
Tunceli 

10*8 

Artvin 
Giresun 
Günıüşane 
Rize 
Trabzon 

1! 

Maras 

1969 

22 ilde, Ankara ve İzmir eğitin, merkezlerinde halen 752 sağhk ocağı ve 765 sağlık evi (195 i yaptırılan, diğerleri köy evlerinde) hizmet «örmekte
dir. 

1967 yılında inşaatı başlayıp 1969 yılında hizmete girecek olan Maraş ilinin 48 sağhk ocağının inşaatı bitmiş, ! inin inşaatı devam etmektedir. 
3 ünün ise henüz ihalesi yapılamamıştır. 

Bu suretle 1969 yılında 801 sağlık'ocağı hizmete girmiş olacaktır. 
1968 yılında 4 sağhk ocağı ve 612 sağlık evi inşaatına başlanılmıştır. 
1969 yılı yatırım "programına yalnız Nevşehir ili (22 sağlık ocağı*) ile evvelce programlanan ve fakat çeşitli sebeplerle yapılam.yan 24 sağhk «çı

ğı ile 60 sağlfk <*vi alınmıştır, 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programının bütün yurda teşmili için 3 260 sağlık ocağı, 6 520 sağlık evi programlanmış (inşaat yatırımı 

1 459 000 000), bunlardan yukarda gösterilenler gerçekl.Ktirilmis (265 000*000 inşaat yatırım!) ve 2 460 sağhk\>eağı , 5 710 sağlık evinin 
(1 194 000 000 inşaat yatırımı) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ' 

Şu hususu belirtelim ki, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi programı sağlık hizmetlerini, özellikle koruyucu hekimlik hizmetlerini köye ka
dar götüren en iyi ve en ideal bir sistemdir. Bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması ile (a) fıkrası (1) nci bendinde de açıkladığımı* ribi 
sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt sathına dengeli dağılışı sağlanabilir. 

Halihazırda sosyalleştirmenin uygulandığı illerde personel kadro, mevcut ve ihtiyacı Ek 10 da gösterilmiştir. Buna göre mütehassıs hekim % 30, 
pratisyen hekim •% 4 7 , sağlık memuru % 80, hemşire % 30, köy ebesi % 80 dir. 

Yaz, Kış işliyebilen yolu, içme ve kullanma suyu bulunan sağlık ocakları % 50 dir. Sağlık ocakları araç, durumu Ek 11 dedir. Her sağlık oca
ğında bir araç bulunması gerekirken bugünkü araç mevcudu % 49 dur. 

Bütün bu noksanlara rağmen bu illerde sağlık hizmetlerinin eskiye nazaran büyük ölçüde geliştiği bir gerçektir. 
1968 yılından önce sosyalleştirilen 17 ildeki sağlık ocakları faaliyetleri Ek. 12 de gösterilmiştir. 
O) Entegrasyon uygulaması : 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği ve sıtma intikalinin tamamen durdurulduğu illerde gerek hariçten gelecek sıtma vakalarını kontrol al

tında bulundurmak, gerek sağlık personelini ve hizmetlerini bir elde birleştirmek ve köye kadar götürmek amaciyle entegrasyon uygulaması ya
pılmaktadır. 
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İ9fi3 yı l ından bu yana Lcol, Edi rne , T e k u d a ğ . Kırklarel i , Ordu, Ni&le Giresun. ve Kaysori 'de uygulanmışt ır . (İh esim sosyalleştirmeye igrdi-
trincloıı halen 7 ilde. uygu lama devam otımekte-.lv-. 

Sağb'k M ü d ü r ü t a n ı t ı n d a n tek elden idare edilen En teg rasyonun uygulandığı ille.-de teşki lât köylerden il merkezine doğru nüyledir : 

(1) iror 500 kişiye bir sağlık istasyonu ,'J ei>e hi;:.uet gö rü r ) . 
(il) Her 7 000 - 7 500 kişiye bir sağbk ocağs (1 sağlık memuru, i ebe, .! sıî,:-.a sürvryyae: ; ' . e u a r u hkmmt görür ). 
(îî) Her 35 000 kişiye bir sağbk şubeü (Entegrasyon hekimi hizmet -ü rüu ) . 
Sı tma liöljrc, Başkam ile Ana ve Gocuk Sağhğı HrmkcvH Başhekimi S ^ h ü Müdiinmün c-i yakm yardımmsıdır . 
Sağlık ocalclarındaki y a r ü u ı e ı sağbk nersoneM kendi bölgelerinde, il dahil indeki bütün saed d: tesisleri hekimleri bütün köylerde belirli bir 

p r o v a m a göre çözerek koruyucu hekindik ^ . -ev le r in i yapar la r . 
Sntogiasyomia çaba ieak hekimlere 4 hafLulik burs gösterilb' . 

En tegrasyona dâhil 7 ilde halen. 72 ;a :beden 2i i, 340 ocaktan :H>2 si ve 098 is tasyondan 17.! u faallyettedir. Diğerleri personel sağlandıkça faa-
liycyte geçirilecektir. 

d) Sı tma Eradi l ıasyonn profframı : 
fil. Bölge Başkanl ığı ve 241 Şube Şefliği halinde y u r t sa th ına yayılmış teşki lât ile sı! ma e ; v : kasyonu çalışmaları, p rog ram gereğince devam et

mektedir. 
Ifer yd sonunda bölgelerin çalışmaları bü tün yönleri ile incelenerek değerlendirildikten sonra : ü ^ - d e p yd ' e <~>\vr,.r: yv^rrım hner<-mmakta-

dir, 
1)11 progrannla : 
(s) S - w v n u s h i .meSr r i , 
(2) Pülivcrizasyon hizmetleri yap ı lmaktad ı r . 
(1) Sürveyyans hizmetleri. : 
A y d a 1, ayda 2 ve yılda, 2 defa olmak üzere ev ev dolaşılarak sı tmalı lar a ran ıp bu lunmakta ve tedavi al t ına a l ınmaktadı r . Bu çalışma nüfusu 

5 000 den aşağı bütün köylerimizde yapılır . 

Sı tma Eradikasyonu Teşkilâtımızın 1957 y d m d a n bu yana gerek aktif gercik pasif sürveyyans hizmetleriyle nüfusumuzun tamamım ve bü tün 
ıköyleri kontro, a l t ında bulundurarak tesbit * ve tedavi ettiği vakalar Ek. 1> te gösterilmiştir. 

Burada görüldüğü üz-re 1960 - 4965 yıllarında göriüen vaka sayılarındaki yükselme, o yıllarda henüz kontrol altına alınamamış bâz, yu r t parçaları
mın verdiği vakalar yüzündendir . Bugün (biney - Doğu bölgemizde Siirt, Mardin ve Hakkâr i illerimizde sı tma int ikal i vardır . B u r a l a r d a k i 
vaka sayısı yu rdumuzdak i genel vaka sayısının % 79,94 üdür . Türkiye 'nin konsolidasyon safhasındaki bölgelerinde 1908 yı l ında 592 vaka 
tesl.it edilmiştir. Hücum safhasındaki vaka sayıs ındaki fazlalığın sebebi, İ rak ' ın hududumuza yakın bölgelerinde çıkan epidemisin memleke
timize sıçramasıdır . 

Türkiye 'de 4957 yı l ından bu yana sı tma vakalar ın ın d u r u m u Ek. 14 te, muayene edilen kan l a r a göre müspet vaka sayıları grafiği Ek. 
15 te ve muayene edilen kan la ra güre suma lı % si Ek. 16 da gösterilmiştir . 

http://tesl.it
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1968 yılmda bütün yurtta her ay ortalama 12 410 329 şahıs sıtma yönünden kontrol edilmiş ve bunlardan 1 804 392 kişiden kan alınarak 
muayene edilmiştir. 

1 Ekim 1968 tarihine göre 2 952 sıtmalı tesbit edilerek tedavi altına alınmıştır. 
(2) Bülverizasyon hizmetleri : 
Memleketimizde hücum safhasında bulunan bölgelerin büyük bir kısmı ile konsolidasyon safhasında bulunan bâzı ufak mihraklarda in

tikali durdurmak DDT ve DLD ile ensektisit püskürtmeleri yapılmaktadır. 
1968 yılında yapılan püskürtme çalışmalarında 300 ekip ve 1 200 işçi kullanılmış, 2 093 lokalite, 169 806 ev ve bu eylerdeki 1 049 989 nü

fus püskürtme ile korunmuştur. 
1963 - 1968 yıllarına ait konsolidasyon ve hücum safhasında sıtma durumu Ek. 17 de gösterilmiştir. 
e) Verem Savası Programı: 
Çeşitli coğrafi %e sosyal şartları haiz bölgelerde en son yapılan prevelans çalışmaları ve sistematik mikrofotolu taramalar sonucuna göre 

yurdumuzda ortalama % 1,4 yani 400 000 - 450 000 tedavisi gereken veremli vardır. Bu önemli problem ancak halkı verem, karşı aşılamakla 
çözülebilir. 

Aynı zamanda bütün nüfusu röntgenle taramak suretiyle hastaların bulunması ve bunların ayakta ve evde tedavisi için teşkilâtın geliştiril
mesi gerekmektedir. 

Verem savaşı çalışmalarının program gereğince artan bir luzla devam etmesi memnuniyet vericidir, İstatistiklere göre 1948 yılmda il ve ilce 
merkezlerinde veremden ölüm oranı 100 000 "de 240,7 iken 1966 yılında 100 000 de 32,6 ya düştüğü görülmüştür. 

BCG kampanyası tarafından 1953 - 1959 yıllarında yapılan prevaksinal genel tüberkülin endeksi rakamlarına göre 0 - 6 yas grupunda 
% 13.7 ve 7 - 14 yaş grupunda % 35 tüberkülin müspet şahıs vardır. 

1965 yılııMa 0 - 6 yaş grupundaki çocuklara tübcrkülmsiz BCG aşısı yapılması hesabiyle 10 000 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada bu 
yaş grupunda BCG siz olanlarda tüberkülin oranının aynı bölgelerde 1953 yılında % 10,4 den 1965 yılmda % 3,37 ye düştüğü «örülmüştür. 

Bakanlığın verem savaşı teşkilâtı ve çalışmaları özet olarak şöyledir: 

1. Teşkilât : 
Hâlen memleketimizde 6 bölge başkanlığı. 198 verem savası dispanseri (44 ü derneklere ait) 20 bölge tüberküloz lâboratuvarı, 13 ilçede ve

rem savaşı üniteleri, 110 BCG ekibi, 35 gezici röntgen verom* tarama ekibi, BCG kampanyasına bağlı 10 Re-test ekibi, 2 verem eğitim merkezi, 
3 sanatoryum ve 32 göğüs hastalıkları hastanesi vardır. 

Bu sanatoryum ve hastanelerdeki yatak adedi 5 847 dir. 
Ayrıca Devlet hastaneleri verem pavyonlarımla 1 615 yatak vardır. 
1. BCG faaliyeti : 
a) 1 nci devir faaliyeti : 
1953 yılı başında faaliyete başbvan BCG kampanyası, 67 il, 493 ilçe ve 34 951 köyü tarayarak 31 . 5 . 1959 tarihinde 1 nci devir çalışmala

rını tamamlamış ve 20 229 018 kişice tüberkülin testi, bunlardan lüzum görülen 7 722 620 kişiye aşı yapılmıştır. 
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b) 2 nei devir faaliyeti: 
Mayıs 1%9 tarihinde başlayıp Aralık 19G4 tar ihide sona eren 2 nei devir zarfında G7 il, 570 ilçe ve 34 823 köy taranmak suretiyle 28 253 556 

midi* tüberkülin testine tabi tutulmuş ve lüzum «örülen 7 209 474 kişiye BOCİ aşısı tatbik edilmiştir. 

c) 3 ncü devir faaliyeti: 
Ocak 1905 tarihinde başlayıp Aralık 1907 tarihinde sona eren 3 ncü devir zarfında 07 il, 574 il™ ve 35 875 köv taranmak suretiyle 7 829 015 

kişiye tüberkülin teati yapılmış bunlardan gerekenlere 0 - G yaş grupunJdaki çocuklara direkt olmak üzere 0 058 080 kişiye (0 - 0 yas grupuudaki 
3 954 030 çocuğa tüberkiiliır/^) BOG aşısı yapılmıştır. 

d) 4 ncü devir faaliyeti: 
1968 yılı başında da 4 ncü devir çalışmalarım, ballanmak suretiyle mükerrerler (dâhil bugüne kadar 1 Aralık 1908 58 520 604 kişiye tüber

külin testi yapılmış ve lüzum görülen 22 414 589 kişiye (0 - G yaş grupundaki 4 942 022 çocuğa tüberkülinsiz) UOTÎ asısı yapılmıştır. ' 
Bu suretle aşılanması gereken nüfusun % 95 i aşılanmış bulunduğundan 4 ncü devir' çabsinmlanmla, 5 gemici gruplar vanlız 0 - 0 yas grupun-

daki çocuklara tüberkülinsiz BCG aşısı talibddue devam etmektedirler. 
1908 yılında 11 aylık süre içinde BOG kampanyası 28 il, 275 ilçe ve 10 470 köyde taramalar yaparak 2 254 801 kişiye tüberkülin testi ve lü

zum görülen 442 144 kişiye BOG aşısı tatbik edihn.iştir. Ayrıca bu süre iemkle 0 - fi vaş grunundaki 987 321 çocuka, tüberküliniz BOG vanıtmıs 
ve bu surette toplam olarak 1 429 405 kişiye BOT- aşısı tatbik edilmiş bulunmaktadır. '(0 - 0 yaş grupunda aşılanması gereken çocuk sayısı % 50 
azalmışlar.) 

3. Ttc-test çalışmaları : 
(kel surette yetiştirilmiş BCG kampanyam fie-test ekipleriyle allerp vira;ji, BCG aşısı etkisinin ve aşı ekiplerinin teknik kontrolü yapılmak

tadır. Birinci, ikinci ve üçüncü re-test r^ışn-nlarında 07 ilde 238 503 kişi rc-tost e tabi tutulmuş, allerji virap ortalaması % 90 ve komplikasyoı. 
lar % 2,4 olarak tesbit edilmiştir. 

1908 yılı dördüncü devir re-test çahsmalannda 15 ilde, 308 köyde 20 490 kişi re~1os(c tabi tutulmuş allerji. ortalaması % 92,34 ve tüberkülin
siz çalışıldığı için adenepnti % 12 olarak teshil edilmiştir. 

4. Gezici röntgen, verem tarama ekibi çai.smalan : 
Gezici röntgen veren, tarama ekipleri, verem savaşı dernekleri ve dispanserlerle işbirliği halinde sistematik verem taramaları yapmaktadır

lar. Gezici röntgen verem tarama ekipleri ile diğer tarama ekipleri Haziran. 1907 ayında Trakya bölgesindeki faaliyetlerini bitirerek halen 
faaliyetlerine program gereğince Marmara ve !>e bölgesinde devam etmektedirler. 

1968 v.lı gezici röntgen verem tarama, ekiplerinin faaliyetleri Ek. IS, BOG kampanvası seîdr ki , , ! , ! tüberkülin ve BOG ekiplerinin vereım 
tarama faaliyetleri Ek. 19 Via gösterilmiştir. " • • - • -

•T>. Verem savası dispanserler i çabsmalar ı : 
önceleri basit bir poliklinik hizmeti yapmaktan ileri gitmiyen verem savaşı dispanserleri, sistematik tarama, yapan, hasta tedavisini evde ta-

kibeden kuruluşlar haline ^tirilmektee'ir. 
20 ildeki dispanserler, verem tarama ve tedavi hizmetlerini köylere, de intikâl ettirmişlerdir. Vereni savaş dispanserleri adilerinin yıllara 

göre gelişmesi Ek. 20 de ve çalışmaları Ek. 21 de gösterilmiştir. 
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6. Bölge tüberküloz lâlboratuvarları çalışmalan : 
Bölge tüberkülos lâboratuvarlarmda 1966 V ^ d a 67 714 materyel idenmiş, 9 726 rezistans testi yapılmıştır. 1967 yılında 86 395 materyel 

işlenmiş ve 11 158 rezistans testi yapılmıştır. 1968 yılında Kasım ayı'sonuna kadar 102 883 materyel işlenmiş ve 11 650 rezistans testi yapılmıştır. 

7. Eğitim merkezleri çalışmaları : 
Verem savaşı teşkilâtında çalışan hekim ve yardımcı personelin meslekî bilgilerini artırmak amaciyle 1968 yılında istanibul Uluslararası Ve

rem Tekamül Merkezinde açılan kursa 1 ve 2 nci devrelerde 30 hekim ve 20 hemşire, röntgen teknisyeni kursuna 41 ve lâıboratuvar teknisyeni 
kursuna 27 kişi katılmıştır. 

Ayrıca Ankara Hıfzısıhha Okulunda adlan verem tekâmül kursuna da L6 hekim katılmıştır. 
8. Verem propaganda çalışmaları : 
Her yıl olduğu gibi 1968 yılında da halkı bu konuda aydınlatmak amaciyle verem propagandası faaliyetlerine geniş ölçüde yer verilmiştir. 
Ocak aynın ilk haftasında tertiü.edilen Verem Eğitim ve Propoganda Haftasında çeşitli araçlarla verem savası'eğitimi yapılmıştır 
Verem haftasında bütün yurtta !) 077 konferans verilmiş, öğretici mim]er gösterilmiş, 1 127 makale yayınlanmış; 508 radyo konnsums, vapıl-

uıış, 6 979 sohbet toplantısı yapıhıus ve teşkilâta 537 852 çeşitli afiş ve broşür dağıtılmıştır. ' ' ' " 

9. Verem, savaşı dernekleri calışmaları : 
Halen yurdumuzda 175 a,led'mahallî Ver,m Savaşı Derneği meveudolup bunların konfederasyonu mahiyetinde olan Türkiye Ulusal Verem 

Savaş Derneği ile Bakanbğm işbirliği ço,k olumlu sonuçlar vermektedir. 
7'- 8 milyon lira civarıridaki bütçeleri, sanatoryum, hastane ve dernekleri ile yurt çapında "başarılı hizmetler yapmaktadırlar. 
10. Senatoryum ve Oöğüs Hastalıkları Hastaneleri çalışmaları : 

Sonatoryum ve Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde hizmetin geliştirilmesine, dispanserlerle çok yakın işbirliği yapılmasına, personel ve malzeme 
standardizasvonunun sağlanmasına çalışılmaktadır. 

Hastane Ve dispanser tabipleri birlikte konsey yaparak işbirliğini geliştirmektedirler. 
f) Trahomla Savaş programı : 
Halen yurdumuzda yaklaşık olarak 500 000 trahomlu vardır. Ve daha ziyade Doğu ve Güney - Doğu illerimizde andemik haldedir. 
Trahomla savaş teşkilât olarak 5 Trahom Savaş Bölge Başkanlığı, 22 il başkanlığı, 1 Trahom Enstitüsü, 5 Trahom Hastanesi (150 yatak), 42 Tra

hom Savaş Dispanseri ve 168 tedavi evi mevcuttur. Sosyalleştirilen illerde trahomla savaş hizmeti sağlık ocaklarına intikal etmekte ve ilce dispan
serleriyle tedavi evleri kaldırmaktadır. 

1950 - 1968 yıllarına ait trahomla savaş çalışmaları Ek. 22 de gösterilmiştir. 
g) Lepra ve Frengi ile savaş programı : ' 
Halen yurdumuzda yaklaşık olarak 10 000 Lepralı ve 25 000 frengili olduğu tahmin edilmektedir. 
Lepra ve frengi ile savaş teşkilâtı olarak 22 lepra - frengi savaş başkanlığı, 19 deri ve tenasül hastalıkları dispanseri, 4 cüzzam savaş dispanseri 

ve 7 frengi savaş müşavirliği mevcuttur. Program gereğince' çalışmalarıdevam etmektedir. 



33 --. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - 746 -

Lepra ve frengi yönürMen Kocaeli - Kandıra, Maraş - Elbistan, Afşin üçelerinde, Afyon - Dinar ve Bitlis, Erzurum illerinde taramalar yapılmış 
201 401 kişi muayene edilerek 130 lepralı ve 133 frengili tesbit edilerek tedavi altına •alınmıştır. 

h) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş programı : 
B u l a d ı ve salgın hastalıklarla savaş konusunda çalışmaların program gereğince devam ettiği ve mevcut imkânlardan en iyi bir şekilde faydalanıl

masına çahsüdığı görülmüştür. 
İran'da kolera vakalarının görüldüğü 1965 yılı yazından bu yana alman tedbirler sayesinde koleramın yurdumuza bulaşması önlenmiştir. 1968 yı

lında kolera kütle aşılamalarına rapel olarak devam edilmiştir. 
Polio vakaları başlıca problemimiz olarak devam etmektedir. 1967 yılında 814 vaka ve 27 ölüm tesbit edilmişken 1968 yılı ortalarında başta istan

bul olmak üzere bâzı'illerimizde birdenbire artma göstermiştir. Alman tedbirlerle İstanbul'daki epidemi bastırılmış ise de 1968 yılının 11 nci ayında Ba
kanlığa ihbar edilen paralitik polio vak'aları sayısı 1975 ve ölüm sayısı 93 e yükselmiştir. (İstanbul'daki vak'a sayısı 585 ve ölüm sayısı 44 dür.) 

Bu hastalığın, yapılan aşılamalara rağmen tamamen kontrol altına alınamamasında, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehir
lerdeki gecekondu'semtlerinde çevre sağlığı şartlarının «ok bozuk olması, başlıca faktöcü teşkil etmektedir. 

Polio aşılamalarına hassasiyetle devam edilmektedir. '1968 yılında büyük ' şehirlerde görülen artmalar dolayısiyle bütün illerimizde ev
velce yapılan aşılamalar dikkate alınmadan yoniden. 0 - 6 yaş grubundaki coculdara, sistematik aşılamalara geeilmistir. Bu aşılamaların kıs 
bastırmadan tamamlanmasına gayret edilmektedir. 

Polio as.sı yurt dışından ithal: edildiğinden 1968 yılı içerisinde elde mevcut. -I 000 000 doz aşıya ilaveten Kızüav araçlığı ile 5 000 000 
doz UNİCJ^ a r a c ı l ı ile acilen 050 000 doz, Mİ) "yardımından 300 000 doz olmak üzere toplam. 6 000 000 doz' aş, saklanmıştır. 1%9 as, 
mevsimi içinde ayrıca 7 145 000 doz polio a:,,, satınalınmak üzeredir. 

1968 yıhnda 11 aylık süre içinde 4 504 359 çocuğa ağızdan polio aşısı yapılmıştır. Aşılamalara devam edilmektedir. 
İhtilâfları dolayısiyle Yurdumuz için önem4 olan Kızamık, Boğmaca ve Difteri ile de eldeki imkânlar ölçüşümle mücadele «dilmekte ve 

hassas yaş grubundaki çocuklar aşılanmaktadır. 
Kızamık aşısı henüz Yurdumuzda istihsal edilememekte, boğmaca aşısı istihsali de ihtivam karş ı lamamaktadı r . 
1968 yümda 10 aylık süre içinde 2 113 041 Oicek, 1 244 73!) Difteri - I h m a c a - Tatanoz, 1 872 508 Tifo, 74 S51 Tifo - Tatanoz, 2 819 811 

Kolera aşısı, ayrıca 24 862 çocuğa kızamık aşısı W 2 726 ce Gamma - (llobulin tatbik edilmiştir. Aşılamalara devam edilmektedir. 
Kuduz ve barsak parazitleri üzerinde de önemle durulmakta, kuduz mücadelesi için sağkk merkezleri hekimleri kurstan geçirilmektedir. 
Yurdumuzda 1962 - 1968 yıllarına ait bulaşıcı hastalık vakaları ile ölüm saydan !Ck. 23 te gösterilmişti,, 
i) Çevre sağhğı şartlarının düzeltilmesi çalışmaları : 
Yurdumuzda çevre sağlığı şartları genel olarak bozuktur. Halkın sağlığm, korumak bakımından bu şartların ıslâh, üzerinde büyük 

bir önemle durulmaktadır. icme ve kullanma sularının klorlanması suretiyle dezenfcksiyomı ele alınmış ve bir yönetmelik hazırlanmış. 
bulunmaktadır. Birçok illerimizde kanalizasyon bulunmaması, olanların da çoğunun bozuk elması sebebiyle yer yer görülen bağırsak enfek
siyonlarında bu tedbirlerden sonra azalma görülmüştür. 

Yönetmelikte nüfusu 3 000 i gecen yerlerde Mart 1968 tarihine kadar belediyelerce dezenfeksiyon yapılması mecburî tutulmuştur. 
214 yayın numaralı yönetmelikle'' bu mecburiyet 1 . 3 . 1970 tarihine kadar ertelenmiştir. Ayrıca memba ve içme suları yönetmeliği üze
rinde \u çalışmalar yapılmış ve yönetmelik tadil edilmiştir. 
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336 sayılı içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna ait rehber uyarınca dezenfcksiyon uygulamasına ve aynı zamanda 16 ilde de ferdî 
su dezcnfcksiyonu pilot çalışmalarına başlanmıştır. 

icme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için illere yeter miktarda kireç kaymağı sağlanmıştır. . 
Gürültü ile savaş kanun tasarısı üzerinde ^ İ r m a k t a d ı r . 
Fosseptik yönetmeliği taslağı son şeklini almak üzeredir. 
Oevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi ve kontrolünün istenilen seviyeye çıkarılabilmesi teknik bir teşkilât ve kontrol sisteminin kurulması 

ile mümkündür. Dünya Sağlık Teşkilâtı ile yapılan işbriliği sonucunda hazırlanmış olar. 0503 projesinde öngörülen pilot çalışmalara daya
nılarak teknik bir ' teşkilât ve plânın ' öngördüğü 16 bölge lâboratuvarma ilâveten her- ilde bir halk sağlığı lâboratuvarı kurulacaktır. 
Halen 16 ilde nüve lâboratuvar kurulmuştur. 

Gıda kontrolü konusunda yapılan çalışmaları da şöyle özetleyebiliriz. 
(1) Özel mezbahaların kurulması ve tabi olmaları gereken sdıhi ve idari şartların ne olabileceği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 
(2) Piyasaya arz olunan çeşitli meşrubata standart vasıflar tâyin etmek anıaciyle bir ihtisas komisyonu ' teşkil edilmiş ve çalışma

lara başlanmıştır. 
(3) Gıda maddeleri tüzüğünün günün şartlarına uydurulması amaciyle değiştirilmesine ait çalışmalar tamamlanmıştır. Bölümler halinde 

redaksiyonu yapılan tadiller bakanlıkların görüşüne sunulmaktadır. 
(4) Gıda maddeleri kontrolü veya bu konudaki araştırmaları yapan lâboratuvarların, buradaki teknik personel ve malzemenin envan

teri yapılmıştır. 1968 yılı programı ' icra plânı 324 ve 171 nci maddelerine göre bakanlık yeni bir proje hazırlamıştır. 
(5) Beslenme enstitüsü kurulması konusundaki çalışmalar sonuçlandırılmış ve Hıfzısıhha Okulu bünyesinde* beslenme enstitüsü kurulma 

hazırlıkları devam etmektedir. 
(6) Gıda maddeleri tüzüğünün perhiz yiyecekleri bölümüne, mamaya ait özellikler ilâve edilerek Tüzük tadil edilmiştir. 
(7) Tüzüğün tuzlarla ilgili bölümü de tadil edilmiştir. 
j ) Âna ve çocuk sağlığı çalışmaları: 
Ana ve çocuk sağlığı üzerinde önemle durulmaktadır. Bu hizmet sosyalleştirme programı ile geliştirilmektedir. Ana ve çocuk sağlığı sağlık 

ocaklarının en önemli görevlerinden birini teşkil etmektedir. 
Sosyalleştirme dışında halen 42 ana ve çocuk sağlığı merkezi, 51 ana ve çocuk sağlığı şubesi ve f>81 köy İstasyonu vardır. Sosyallcstirilon il-

lerde ana. v"e çocuk sağlığı dispanserleri kurulmaktadır. 
Ana ve çocuk sağlığı çalışmaları Ek 24 te gösterilmiştir. 
k) Nüfus plânlaması çalışmaları : 
Nüfus plânlaması çalışmalarına 1968 yılında da daha geniş ölçüde devam edilmiş, nüfus plânlaması klinikleri adedi 258 den 426 ya çıkarılmış

tır. Bu kliniklerde Kasım ayı sonuna kadar toplam olarak 4i)' 000 kadına gebeliği önleyici rahim içi aracı takılmış, 134 000 kadına ağızdan alman 
gebeliği önleyici haplar verilmiştir. Ayrıç, dış yardımdan sağlanan -ağızdan alınan 564 200 aded tablet ve rahim^ tatbik edilen 1 909 584 foom 
tabiat parasız olarak halka verilmek üzere nüfus plânlaması kliniklerine dağıtılmıştır. 

Bunlardan başka teşkil edilen mobil ekiplerle, il, ilçe, bucak ve köylerde 1968 yılı içinde 7 641 kadına .mahallinde rahim içi aracı tatbik edil
miştir. 
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1. Halkın sağlık yönünden eğitilmesi çakmalar ı : 
.(1) Halkın sağlık yönünden eğitilmesi için teşkilât olarak Bakanlıkta sağlık propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürlüğü, illerde sağ

lık ve sosyal yardım .müdürlükleri bünyesinde sağlık eğitim şubeleri, ayrıca Bakanlığa ve özel idarelere bağlı 12 alimizde sağlık müzeleri vardır. 
Halen 58 ilimizde 81 sağlık eğitimcisi faaliyet göstermektedir. 
Sağlık eğitim şubelerine Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlan ile &i ay süreli halk sağlığı eğitim kursları görmüş «ağlık memurlar 

atanmaktadır. 

'(•2) Çalışmalar: 
(a) Halkın sağlık seviyesinin yükseltilebilmesi için sağlık yönünden eğitilmesi zorunbığu vardır. Bu eğitim merkezde çeşitli yayın yollan ile 

ve illerde sağlık personeli ve sağlık eğitimcileri vâsıtasiyle yapılmaktadır. 
(b) 1968 yılında halka yapılan sağlık eğitimi ve illerdeki eğitim amcları Ek 25 te gösterilmiştir. 
Yıl içinde illere eğitim malzemesi olarak 238 900 broşür, 208 889 .afiş, 95 flânelgraf ve 50 000 hutbe gönderilmiştir. 
(e) Sağlık eğitim kursları : 
1968 yılında 33 sağlık müdürü 20 gün süre ile ve 19 sağlık memuru 1 ay süre ile Hıfzısıhha Okulunda kurs görmüşleridir. 
(d) Hazırlanan 50 panoluk sergi ile seyyar eğitim ve'"sinema ekibi illerde halka eğitim yapmışlardır. 
Eğitim kampanyalarında Dünya Sağlık Günü, Verem Haftası dolayısiyle ve İstanbul Müzesi ile illerdeki eğitimciler tarafından 2 871 se.rıs y„-

pılmış ve 1 043 417 seyirci bu seanslara katılmıştır. 
(e) Sağlık müzeleri çalışmaları : 

Sağlık müzelerinin 1968 yılı 9 aylık çalışmaları Ek 26 da gösterilmiştir. 
(f) Kars'ta Bir ocak doktorunun hâtıra defteri adlı filim çevrilmiştir. 
Og) 170 filim teksir edilmiştir. 
(h) 1963 - 1968 yıllarında yapılan sağlık eğitimi ve eğitim görenler Ek. 27 de gösterilmiştir. 
(i) Halk sağlığı eğitimi ve sağlık propagandası konusunda yapılan yayın faaliyetleri Ek 28 de gösterilmiştir. 
(j) 1968 yılında memlekeltimizde toplanan ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar Ek 29 dadır. 
m) Tedavi kurumlan programı : 
1968 yılında artan yatak sayısı 1 841 olmak suretiyle plân hedefi olan 1 900 den 60 yatak noksandır. 
1968 yılma kadar tesis ve yatak gelişme durumu Ek 31 de ve bu yıl hizmete giren tesisler Ek 30 dadır. 
Halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtında 529 yataklı tesis ve bu tesislerde 43 955 yatak mevcuttur. (Ek 32) ikinci Beş Yıllık Plân

da 1968 yılı hedefi 44 900 yataktır. Gerçekleşme durumuna göre 845 yatak noksan olmakta ise de 1969 yılında hizmete girecek yatak sayısı hedefe 
göre 1 195 aded fa.zla olacağından söz konusu noksanlık telâfi edilmiş -olacaktır. 

Memleketimizde toplam yatak adedi 7 826 dır. Buna göre 430 kişiye 1 yatak düşmektedir. (Ek 31 ve 33) 1972 yuma kadar 400 kişiye 1 yatak 
düşecek şekilde yataklı kurumların sayıları artırılacak ve yurt sathına dengeli dağılımı sağlıyaeaktır. 

1969 yıbnda programa dâhil konulardaki yaltak sayısı 2 095 olup inşa edilecek diğer tesislerle birlikte yerleri Ek 34 te dir. 
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.1969 yılmda hizmete girecek yatak sayısı 3 95 tir. Diğer tesislerle birlikte hastane isim ve yerleri Ek 35 tedir. 
Ha ime le r in idaresinde cari harcama noksanı mühim bir komi olarak ele alınmalıdır. Bu husustaki görüşlerimiz tekliflerde yer almıştır. 
Halen inşaatı biten 650 yatak personel ve ödenek noksanından hizmete açılamamış ve yukarda arz .edilen hedefe nazaran gerçekleşme noksanı 

meydana gelmiştir. 

Hastanelerin tek elden idaresinin birçok faddeleri olduğu şüphesizdir. 2 nci Bes Yıllık Kalkınma Plân devresinde bu husus sağlanıncaya kadar 
özel .bir tedbir olmak üzere «Tedavi Kurumları Koordinasyon Kurulu» kurulmak Suretiyle işbirliği tavsiyesi yer almıştır. Bu husustaki çalışma
lar devam etmektedir. 

Ancak meselenin hallinde sağlık sigortasının rolü büyük olacaktır. 
.Higrotamn kurulması ih hastahanelerin idaresine yeni bir yön vermek ve bilhassa halihazırdaki değişik ücret sistemini müşterek bir hale getirmek 

zorunluluğu mevcuttur. 
Full - Time uygulamasının gerektirdiği finansmanın tamamiyie döner sermayelerden karşılanma güçlüğü nedeniyle 1968 yılında Full - TImc'e gi

ren hastahane olmamıştır? 
Yataklı Tedavi kurumlarının 9 aylık faaliyeti sonucunda 4 563 265 aded poliklinik ve 788 894 aded yatarak tedavi yapılmıştır. 1950 yılından 

beri yataklı kurumlardaki poliklinik ve yatarak tedavi sayıları Ek 36 dadır. 
n) Depo yo tamirhaneler 
Merkez've iller kumluşferıınidaıki bütün sağlık kurumlarının toptan satmalmması mümkün olan alet, cihaz, ilâç ye her çeşit geree ihtiyacını sağla

mak, muhafaza etmek ,dağıtmak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak üzere programlanmış olan depo ve tamirhanelerin kurulmasına devam edil
mektedir. 

1968 vılmda hizmete giren Adana depo ve tamirhanesi ile faaliyette bulunan depo ve tamirhane sayıları üçe yükselmiştir. 
1969 'yılında İzmir, Diyarbakır, Erzurum depo ve tamirhaneleri ile Bursa, Malatya, Trabzon ve Konya tamirhaneleri hizmete girecektir. Ancak 

ücretli personel kadrolarının azlığı hizmetlerindeki verime tesir edecektir. 
Bakanlıktaki motorlu taşıt durumu Ek 37 dedir. 

o) Sosyal hizmetler programı: 
Sosyal düzensizlik ve bozuklukların giderilmesi abacını güdeoı sosyal htart t fcr p r o g r a m ı n mevcut ümkânlaıra göne yararlı ve haşıalrııüı bir s t i l d e 

yürütümie™ çalışılmadadır, Ancak bu hizmet çok dağııuik bir şelkilde çesiMİ kuruluşlar tarafından yürütüldüğünden •koondinesk ve düzensiz olmak
tadır. 

Hizmetin tek elden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyacak olan sosyal hizmetler kurumu kanun tasarısı 1968 yılında da k a n u n l a ş m ı ş t ı r . 
Tasarı halen Başbakanlıktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Sosyal hizmetler programına ait çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 
a) Sosyal yardım hizmetleri: 
Sosyal yardım fonundan 274 dernek ve 8 korunmaya muhtaç çocukları koruma birliğMe toplam olarak 598 bin liralık yardım yapılmıştır. 
b) Çocuk refahı hizmetleri: 
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Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığının sorumluluğunda olan 0 - 6 yaş grubundaki korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmeleri ve ü ço
cuk bakım yurtlarının işletme giderleri için illerdeki :Wnmıaya m u h t e ço^kLarı koruma bMikarimo 7 200 000 liralık yardım yapılmıştır. Ancak 6972 
sayılı Kanun gereğince kanuni pay yekûna olan asgari 12 000 000 liranın 1969 yılı Bütçesine konulması teklif edilmiştir. 

(Köyden şehirc olan akın ve ailenin ekonomik kalıtanmasmda rol oynıyan annenin çalışması, memleketimizde Kreş ve (lündüz bakımevlerinin 
açılmasını ve çoğaltılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu amaç için çalışmalar yapılmakladır. Ancak bugüne kadar yalnız Ankara'da, bir Kreş ve 
Gündüz -Bakımevi inşa edilerek hizmete girebilmiştir. İstanbul Bakırköy Kreş ve CUindüz Bakımevinin inşaatı tamamlanmak üzeredir. Koruyucu 
aile uygulamasına devam edilmiş olup halen koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısı 111 dir. İzmir Kreş ve Gündüz Bakımevi ihaleye hazır
lanmaktadır. 1969 yılı programına Ankara (Alt ındağ Kreş ve Gündüz Bakımevi aİ mmıştır. 

e) Yaşlılarla ilgili çalışmalar: 
Devletin kurmakla yükümlü bulunduğu tesislerden biri olan yal ı lar ın huzur ve, güvenlik içinde hayatlarının son devrelerini geçirecekleri, her 

türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı huzur ve dinlenme yurtlarının kurulması programına devanı edilmektedir. 
1965 yılında Konyave 1967 yılında Eskişehir İhtiyarlık Bakım yurtları hizmete açılmıştır. Kalkınma Plânında öngörülen Ankara ve istanbul 

yaşlılar huzur ve dinlenme yurtlarının arsaları temin edilmiş ve tatMkat projelerine geçilmiştir. 1!)«!) yılı programına izmir Yaslılar Yurdu alın
mıştır. ' 

d) Rehabilitasyon çalışmaları: 
Rehabilitasyon, sakatlık ve hastalık sebebiyle bedenî ve ruhi kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kaybeden kimselerin geride kalan kudret ve 

kabiliyetlerini tıbbi, psikolojik, sosyal ve meslekî yönden en yüksek seviyede düzenliyemk toplum içimle ibağımsız yasaması ve sakatlığım uygun 
bir işe yöneltilerek kazanç sağlıyan bir kimse haline getirilmesidir. 

ıBakanlığın Ankara'da' kurduğu örnek Rehabilitasyon merkezi Ağustos 1968 ayı içerisinde hizmete girmişti,-, istanbul Rehabilitasyon merkezi 
inşa halindedir. İzmir Rehabilitasyon merkezinin ihale hazırlıkları devam etmektedir. 

p) Dıs münasebetler ve dış* yardım : 
•Sağlık %e Sosyal Yardım Bakanlığı, Uluslararası teşekküller ve bâzı dost yabancı hükümetlerle sağlık alanında işbirliği yapmaktadır. Bun

lardan en önemlileri Birleşmiş Milletler (Un) ve bağlı teşekküllerinden olan Dünya Sağlık Teşkilâtı (Oms - Who), çocuklara vardım Fonu (FNI-
(ÎEF) gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) ile (OUNTÖ) bölgesel kalkınma için işbirliği '(JKOD), Avrupa konseyi, Ali), OARK, Amerikan nüfus konsevi, 
Amerikan Barış Gönüllüleri Teşkilâtı, Fransa, İngiltere, İsveç ve diğer" bâzı hükümetlerdir. 

Bunlar arasında en geniş ölçüde UNİOKF ve' Dünya iSağlık Teşkilâtından yardım alınmaktadır. 1968 yılında U N İ ( W i u :!72 000 dolar ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtının 858 020 dolar yardım tahsis'i olmuştur. 

Bu kurumlara katılma payımız olarak 1968 yılında : 
Dünya Sağlık Teşkilâtına' 179 600 Dolar 
ÜNİOEF'e İ 750 000 Tl. 
Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtına 1 000 İsviçre Frangı Avrupa Gocuk Fehü ve benzeri hastalıklar cemiyetine 10 000 Beleika Frangı 

Milletlerarası Biyolojik iStandardizasyon Oemiyetine 50 İsviçre Frangı OARK'e 700 000 Tl. ödenmiştir. 
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Dünya Sağlık Teşkilâtı ile UNİCEF tarafından 1950 yılından beri memleketimize yapılan yardım ve katılma payımız Ek 38 dedir. 
Uluslararası teşekküller ve hükümetler, dış memleketlerde öğrenim için 1968 yılında 131 hekim, hemşire ve sağlık'memuru ile sosyal hizmet per

soneline toplam olarak 449 ay süren burs vermiştir. 
Maaşlarını çeşitli uluslararası teşekküllerden alan 6 sı barış gönüllüsü olmak üzere 21 yabancı uzman Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığının çe

şitli hizmetlerinde müşavir ve öğretici olarak çalışmaktadır. 
r) Hayati ve UM istatistik çalışmaları: 
1968 yılı içinde : 
(1) 41 kişi istatistik kursuna tabi tutulmuştur. 
ı(2) Hastane istatistikleri üzerindeki çalışmalar d e ™ etmektedir. 
(3) Merkezî istatistik servisinin geliştirilmesine ve kompütör sisteminin tatbikine dair çalışmalar devam etmektedir. 

s) ilâç sanayii: ' ; 
Yurtta imal olunan Tıbbi müstahzarların fiyatlarını, sınai maliyete göre tesbitmi öngören Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmış ve bu sistemin 

tatbikine başlanmıştır. 
1968 yılı tedbirleri arasında yer alan Devlet İlâç Kontrol Enstitüsünün kurulması hazırlıklarına başlanmıştır. 
Tlbbi müstahzardar ve eczacılıkla ilgili konuların^ günün şartlarına uygun duruma getirilmesi için 6197 sayılı Eczacılar ve eczaneler hakkın

daki Kanunda bâzı maddeler değiştirilmiş ve eklenmiş olarak bakanlıkların mütalâasına sunulmuştur. 
1968 yıbnda yerdi ilâç sanayii tarafından imal olunan ilâçların ancak yurt içinde karşılamıyan miktarının ithaline gidümiş ve ilâç sanayiinin 

daha güçlü kuruluşlara yöneltilmesi için birleşen veya tesislerini modernleştiren yerli teşebbüslere gerekli teşvik tedbirleri .uygulanmıştır. 
t ) Sağhk sigortası:' 
Bilindiği üzere 2 nci Bos Yıllık Kalkınma Plânında genel bir sağlık sigontasının kademeli olarak kurulması öngörülmüş ve sağlık hizmetlerinin 

sosyalleştirilmesi programındaki seviyeye uygun olarak hizmet sağlanması kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu prensiplerden hareket etmek suretiyle bir komiteye hazırlatmış olduğu rapordan sonra biri sogarta-

•ıim esasiyle diğeri ise teşkilâtiyle ilgili olarak iki kanun tasarısınin üzerinde çalışmakta bulunduğu öğrenilmiştir. 
Kanun tasarı hazırlığına esas olan raporda memleket nüfusu sosyal güvendik 'himayesine ihtiyaç bakımından 5 grupa ayrılmış bulunmaktadır. 

Bunlar; 
a ) Endüstüri sektöründeki işçiler (Sayıları eş ve çocuklariyle 5 250 000) 
b) Emekli Sandığına tabi memur ve hizmetliler (Sayıları eş ve çocuklariyle 1 750 000) 
c) Tarım sektöründeki işçiler (Sayıları es ve çocuklariyle 1 350 000) 
d) Kendi hesabına çalışanlar (Sayıları 23^ milyon) 
le) Gayrifaal nüfus (Sayıları 1 500 000) 
Olarak tesbit edilmiştir. 
Rapor devamlı tarım işçilerini endüstri sektöründeki işçiler gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi olmasını kabul etmekte 

ve sayıları 1 milyon civarında olan geçici ve mevsimlik tarnn işçilerini ise iş güvenliği ve işçi sağlığı prensüplerini kapsıyan işverenin mesuliyetme 
mevdu bir statüye bağdamaktadır. 
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Emekli Sandığıma tabi memur ve hizmetlilere sigortanın hemen tatbik edilebileceğini, -bunların kanunen bakmakla, yükümlü bulunduğu aile ef
radı için s t o r t a priminBm tamamının Devlet tarafından ödenip veya ödeumiyeceğine göre alternatifler hazırlandığım müşahede cıtmiş bulunu
yoruz.^ 

Diğer nüfus grupları için coğrafi bölgeler itibariyle kademeli tatbiki ve gelire bağh bir prim sistemi benhusenmistir. 
Sigorta Teşkilâtı olarak bölgeler kurulurken meslekî teşekkül]erden de faidelenmek yoluna, gidildiği görülmüştür. Sigortanın yılhk giderinin 

2 093 000 000 Tl. duvarında, olacağı bu paranın (500 000 000 Tl. her yıl esasen Devlet tarafından ödenmekte olduğu nazara alınırsa fert basına 
isabet eden 79 Tl. primin 57 Tl. sına düşebileceği (anlaşılmıştır. 

2. Teşkilât Kanununun ihtiyaçları karşılama bakımından yeterlilik derecesi, uygulamada alman sonuçlar bakımından Teşkilât kanunlarının 
ve kadroların aslan, ikmal ve tâdiline ait düşünceler : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilâtı Ek İ de g ö z e t m i ş t i r . Şemada da görüleceği üzere 1908 yılmda Akıl ve Ruh Sağlığı ile Kan
ser Savaş müdürlükleri kurulmuştur. " " 

Sosyal Hizmetler Kurumu ve, Sağlık Sigortası kanunlarının tatbiki ilerde geniş çapta teşkilât değişmeleri meydana getirecektir. Halk Sağlığı 
Akademisi ve Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü kurulma hazırlıkları devam etmektedir. 

1969 yılında yeniden alınan ücretli kadrolar miktarca kifayetsiz görülmüştür. Yeniden hizmete giren tesisler- ilgili bölümlerde belirtilmiş olup 
bunlarnı'meydana getireceği kadro ihtiyacibinın kars.Lamuıaşı'için kadro kamın tasanları zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
m a k t a ^ . 

3. Bakanlığa bağlı müesseselerin hizmetlerim ait mütalâalar : 

Bakanlığa bağlı müesseselere 'ait bilgiler ve mütalâalar Ek 39 dadır. 

İKİNCİ KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 
1. Hizmetin inkişafına ait istatistikî bilgiler : 

Ek 1 : Bakam ık genel teşkilat şemam _ 
Ek 2 : ıSosyalleştirilmaş ve sesyalleştırı.memiş il teşkilâtı şemam 
Ek 3 : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetki ve sorumlulukları, 
Ek 4 : Anankeler ve uygulanaeak politika, 
Ek 5 : 1968 sağlık alanındaki fizik hedeler, 
Ek 6 : Hekimlerin dağdışı, 
Ek 7 : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağh yüksek okullar ile sağlık koleji açılış yılları bölümleri, 
Ek 8 : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakar.hğı okultarımn açılış yılları, 
Ek 9 : Okulların gelişme durumu, 
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Uk 10 : SosyalieşMrilmiş illerdeki personel durumu cetveli, 
Ek 11 : Sağlık h i z m e t l e ™ so,syalicstirilmiş olduğu bölgelerde sağlık ocağı .motorlu araç durumu, 
Ek 12 : Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği 17 ilde sağlık ocağı 1967 yılı 12 aylık faaliyeti, 
Ek 13 : Sıtma eradikasyonu faaliyetleri, 
Ek 14 : 1968 sıtma vakaları, 
Ek 15 : Muayene edilen kanlara göre müspet vakıa yüzdesi, 
Ek 16 : Muayene ed&len kanlara göre sıtmalı yüzdesi, 
Ek 17 : Konsalidasyon hücum Saf. sıtma durumu, 
Ek 18 : Gezici röntgen verem tarama ekipleri faaliyeti, 
Ek 19 : Şehiriçi gezici tüberkülin ve BCG ekipleri faaliyeti, 
Ek 20 : Bakanlık dernek dispanserlerinin yıllara göre gelişmesi, 
Ek 21 : Bakanlık ve dernek dispanserlerinin yıllara göre çalışmalarını gösterir tablo, 
Ek 22 :Traho,m Savaş Kurumu ve çalışmaları, 
Ek 23 : 1962 - 1968 yılları içinde bulaşıcı hastalıklardan hastalanan ve ölenlerin sayısı, 
Ek 24 : Ana ve çocuk sağlığı fiaaliyetleri, 
Ek 25 : Halka yapılan sağlık eğitimi, 
Ek. 26 : Sağlık müzelerinin 1968 yılı 9 avbk faaliyetleri, 
Ek. 27 i Yapılan sağlık eğitimi ve eğitim görenler, 
Ek. 28 : Halk sağlığı eğitim konusunda yayın faaliyetleri, 
Ek 29 : Kongre ve konferanslar, 
Ek 30 : 1968 yılında hizmete giren tesisler, 
Ek. 31 : Tedavi kurumları kurum gelişme çi elgesi, 
Ek. 32 .- Bakanlıktaki yataklı tedavi tesisleri, 
Ek. 33 : Diğer kurumlardaki yataklı tedavi tcaisleri, 
Ek 34 : 1969 yılı yatırım programı, 
Ek. 35 : 1969 yılı dçinde hizmete girecek tesisler, 
Ek. 36 : Muhtelif yulardaki poliklinik ve yat ırak tedaviler, 
Ek. 37 : Bakanlıktaki araçların illere göre dağılımı, 
Ek. 38 : Uluslararası teşkillere katılma paylarımız, 
Ek. 39 : 1968 yılında üretilen aşı serum miktarları kontrol ve analizler, 
Ek 40 : 18968 yılı yatırımlar mm gerçekleşme durumları, 
Ek 41 : 1968 yılında ihale edilmdyen tesisler, 
Ek 42 : 1968 yılında inşaatı bittiği halde hizmete açılaımıyan tesisler, 
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Ek 43 : 1969 yılı bütçesinin fonksiyonel analizi, 
k 44 : 1969 yılı programından çıkarılan konular, 

Ek 45 : Bakanlık bütçesinin Devlet bütçesi ile mukayesesi, 
Ek 46 : Türkiye'de sağlık personeli durumu, 
Ek 47 : İkinci Beş Yıllık devrede .sağlık yat ın m tavanları, 
Ek 48 : 1968 yılma kadar yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, 
Ek 49 : Muhtelif hizmetlere ait Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plân devresindeki cari harcamaların toplam cari harcamalara göre yüzdeleri, 
Ek 50 : Muhtelif hizmetlere ait 1968 ve 1969 yıllarında cari harcamaların toplam cari harcamalara göre yüzdeleri, 
2. İleri yıllara ait program ve tasavvurlar : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 15 yıllık bir yatırım programı hazıniamıştır. Bu programda sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin bü

tün Türkiye'ye uygulanması süresi 1982 yılma göre düzenlenmiştir. Bununla beraber 1968 ve 1969 yıllarında sağlık ocaklarının inşasına başlanacak 
illerden ancak bir tanesi (Nevşehir) yatırım programına girebilmiştir. Diğer konularda inşaatı zamanında bitmiyenler hariç her hangi bir gerile
me yoktur. 1972 yılma kadar olan yatırımlar program Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

ÜÇÜNrn KİsiM 

Yatırımlar 

1. Plân ve yıllık programlarda yer alan yatırımların seyri : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 19G8 yılı yatınmlarınm gerçekleşme durumları vKk 40) ta gösterilmiştir. 

2. Tamamlanmamış olanlar ve sebepleri : 
1968 yılında henüz ihaleleri yapı lamı yan inşaatların, konuları ve sebepleri (Hk 41.) d.,lir. Ilımların gecikme durandan her konu karsısı 

ayrı yazılmakla beraber genel olarak mezkûr sebepler programlara konan proje bedellerinin noksan olması yüzünden yeniden Yüksek 1 
Kurulu kararının alınması zorunluluğunda toplanmaktadır. Çünkü bir taraftan fiyat artışları diğer taraftan az tahmine dayanan 2 nei 5 Yi 
kınma Planındaki tesis maliyeleri, tatbikata uymamakta (Plânda 1 yatak maliyeti 25 000 Tl. iken fiiliyatta bir yatak 45 000 Tl. na mal, 
dır.) yo bu yüzden ihaleler gecikmektedir. 

1968 yılı inşaatlarındaki gecikmelere arsaların mühim rolü olmamıştır. Ancak gelecek yilkuda arsa dıurumlannm bir problem olmaktan 
için alman tedbirler kamulaştırma giderlerindeki kesintiler sebebiyle tatbik edilmiyeeek hale geldiğinden 1970 vıb yatırımlarına arsa bul 
kilâtı 1969 yılında giderilemiyecektir. 

3. Tamamlanmış olanlardan hizmete açılmamış olanlar ve sebepleri : 
İnşaatları bittiği halde hizmete amlmıyaıı tesisler (Kk 42) dedir. Hizmete «cılınamalanmn sebepleri ödenek ye üeretli personel kadı 

kifayetsizliğidir. 
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4. Yatırımlardan şimdiye kadar sağlanan faydalar ve bundan sonrası için beklenebilecek sonuçlar : 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığının Plân hedeflerine uygun olartfk'yaptığı başlıca yatırımlar ve bunların sağladı r faydalar özelle şunlar

dır : " 
a) Sağlık okulları : 
Sağlık okullarının inşası, sağlık p r o g r a m l a r ı n yürütülebilmesi ve geliştirilmesi k in en önemli olan personel yetiştirilmesi ve ikmal isinin 

gerçekleşmesine yararh olmaktır. 
b) Sağlık ocaklan ve sağlık evleri : 
Sağlık ocaklan ve sağlık evleri inşası sağlık hizmetlerinin köye ve halka götürülmesini sağlamaktır. 
Sağhk hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesinin bütün yurda teşmili sağlık yönünden birçok problemleri halledecektir. Personel ikmali ve mah

rumiyet şartlarının ağırlığı sebebiyle meydana gelmiş müşkilât zanranla halledilecektir. 

c) Verem Savaş dispanserleri : 
Verem Savaş dispanserlerinin işaası, veremli hastaların devanı!, takibini, ayakta ve evde tedavilerini sağlamaktır. 
d) Hastaneler: 
Hastanelerin rrnası, İkinci Pes Yıihk Plânın öngördüğü her yıl i 900 yatak artışım sağlamaktadır. İlâve yataklar Mlbassa yurt sathına dengeli 

dağılımı meydana getirmek üzere' az yataklı illere ağırlık verecek şekildedir. 
e) Hıfzısıhha Enstitüleri : 
Hıizıssıhha Enstitülerinin insansı, yurtta çok yetersiz olan lâboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. 
f) Tamirhaneler: 
Tamirhanelerin inşaası, araçların bakım ve onarımların, yapmak suretiyle hizmete elverişli duruma getirmek ve ömürlerini uzatmak bakımından 

yararh olmaktadırı 
g) Sosyal hizmet tesisleri : 
Kreş ve gündüz bakımevleri; çahşan amirlerin çocuklarına gereken bakım sağlamada, Rehabilitasyon merkezleri; sakatların ve doğuştan sakat 

olanların işgücünü kazandırmada veya yeni bir iş' sahası açmada, ihtiyarlık bakım yurtları ise yaşhların huzur- ve refahını sağlamada kullanıl
maktadır. ^ . 

DÖRDÜNCÜ KİSİM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığmm 1968 yılı bütçe uygulamasına ait yaptığımız incelemede noksan ödenek ve kadro verilmiş bulunmasın 
layı yıl içinde aşağıdaki güçlüklerle karsılasddığı öğrenilmiştir. ' ' 

1. İnşaatı biten bir kısım hastaneler' (Ek 42) hizmete girmemiş olmasına rağmen bu yıl da yataklı tedavi kurumları giderleri kâfi gelm 
makina teçhizat dâhil 10 milyon liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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2. Vereni Savaşı hizmetindeki gelişmeler, malzeme ve yiyecek alından ile Fazla hçi kullanma zerunluğu k a r s ı m l a 1 725 000 liralık ek ödenek 
talebinde bulunulduğu görülmüştür. 

3. Genel olarak ödeneklerde yapılan % 10 blokeler hizmeti geniş mikyasla aksatmış olduğundan bakanlk bu günlerde İm blokeleri kaldırtma 
çabasındadır. 

4. Bakardık bütçesindeki bakım ve küçük onarım giderlerinin kâfi gelmediği ve tamire ihtiyacı olan l>irçok binaların »«anlamadığı an la tmış 
tır. 

5. 1968 yılında bir temı ödenen geçmiş yıl borçlarından bakiye olarak 1 Kasım 1969 tarihi itibariyle .1 072 644 liranın kaldığı görülmüştür. 
6. 6972 sayılı Kanun gereğince korunmaya muhtaç cocuklar için 5 yıldan beri. aynen verilen ödeneğin yetişmediği ye korumu "birliklerinin ta-

leplerini Bakanlığın karşılayamaz hale geldiği tesbit edilmiştir. 
7. Bâzı maddelerdeki noksan ödenekler diğer maddelerden yapılan aktarmalarla giderilmiştir. 
8. Yatırım harcamalarındaki gerçekleşme oranına arsa istimlâklerinin ve proje hazırhklanndaki gecikmelerin büyük tesiri olmuştur. 
9. AİD den nüfus plânlaması hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak 750 aded arazi binek otosunun bu yıl da formalitelerinin bitmemesi se

bebi ile bütçeye konan 10 milyon liralık gümrük bedeli sarf edilememiş ve mezkûr paradan 6 070 000 lirasının makina teçhizat madde-sine aktarıl
ması ile Bakanlık bu bölümdeki açığını ikmal etmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 
1. Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanlığının 1969 malî yılı bütçe tasarısı, 860 167 660 cari, 211 160 000 yatırım ve 28 755 805 sermaye teşkili 

transfer olmak üzere 1 100 083 471 lira olarak bağlanmıştır. '(Ek 43) 
1967 malî yılı bütçesi ile mukayese edecek olursak cari bütçede 64 9.18 19-] lira, yal.nm bütçesinde 12 865 000 lira ve sermaye teşkili transfer 

bütçesinde 1 165 750 lira artış vardır. 

2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çeşitli programları yürütebilmek için yaptığı ilk teklif 920 161 049 lira cari, 406 845 000 lira ya
tırım ve 46 207 855 lira sermaye teşkili transfer'olmak üzere 1 373 2İ3 904 lira idi. Ancak Maliye Bakanlığınca verilen tavan ye ikinci defa ya-
püan kesintiler «musunda 1100 083 471 liraya inil mistir. FTer ne kadar İkinci Beş Yıllık Plâu gdişmeye tabi Mzm-et olarak her yıl bir evvelki bütçe
ye nazaran cari harcamalarda % 13 artışı öngörmüşse de 1969 yılında bu oran % 8 ve toplam bütçede % 7,7 de kalinistir. 

3. Bakanlığın 1 100 083 471 lira olarak bağ'anau bütçesinde cari harcamalarda 64.9 milyon lira artış yetersizdir. Çünkü 1969 vılı içinde 3 095 
yatak, 17 aded Verem Savaş Dispanseri, 49 aded sağlık ocağı, 612 aded sağlık evi, 7 aded tamirhane ve depo, 2 Hıfzısıhha Enstitüsü, ' 1 kreş ve 
gündüz bakım evi, 1 sağlık koleji. 2 sağlık okulu hizmete gireceğinden ücretli kadrolarda büyük mikyasta kesintiye «itmek ile bu tesislerin hizme
te girmeleri gecikecek veya noksan personelle açılma zorunluluğu hâsıl olacaktır. Hastane gidericinde ve sağhk okulları ödeneklerinde yapılan 
kesintilerde bu tesislerin bilhassa ilâç ve iaşe işlerini aksatacaktır. Tazminatıardaki kesinti ise personel mevcut oran, arttığı takdirde kritik durum 
alacaktır. Ayrıca küçük onarım ödeneğinin 1968 ydı seviyesinde kaimi edilmesi her yıl biraz daha artan tamir ve onarım islerini zor duruma dü
şürecektir. 
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4. Yat ın ın bütçesinde görülen 211 160 ÜOO liranın 128 000 000 lirası sâri yat ı r ımlar , \U 600 000 1kası laakina teçhizat ve taşıt a l ık la r ın ı tes-
kil e tmekte ve yeni ya t ı r ımlar içiıı 47 900 000 lira ka lmaktad ı r . Halbuki Bakanl ığ ın 2 nei 5 Yıllık Kalk ınma Planındaki ya t ın ın tavanlar ına ııv-
gun olmak üzere yeni ya t ı r ımlar t ek l in 162 70İ 0G0 Ura olmak üzere Devlet P lân lama Teşkilat ına gitmin bulunuyordu. 

Böylece yeni yat ı r ım taleplerinin l/:î den daha az bir oranda finanse edilmesi ile bir takım konular ın p r o g r a m d a n çıkmasına ve bir kısım konu

lar ın da 1.969 yılı paylar ın ın sembolik olarak verilmesine sebebolmustur. ( B k 4 4 ) 
•5. Sermaye teşkili ve t ransfer bütçesindeki k r i t ik aza lmalardan birisi de kamulaş t ı rma ede r l e r i n in geçen seneye nazaran 2 100 000 lira nok

san verilmesidir. \ a l ı n ı n programlar ında ırerçekleşme oranının düşük olma sebepleri araş t ı r ı l ı rken arsaların vakt inde temin edilmemesi ve bunların 
alt, üst yapılarının incelenerek mimari projelerinin yeter süreden önce h a r ı l a n m a m a s ı mühim bir konu olarak belirmiştir . 

Bu mahzuru gidermek üzere 1970 yılı programına girecek inşaat lara ait arsa satıı ıalmalarını da içine almak üzere 17 762 000 liralık ta lep ya

pılmıştı. Bütçede bunun Devlet Plânlama Teşküât ı Müsteşarl ığınca nazara alınmaması ve aynea mevcut yataklı tesislerden bâzılarının inkişaf sa

ha la r ındak i arsalar ın da henüz sa tmaimmamis olması (Bunla rdan en mühimi A n k a r a A t a t ü r k Sana to ryumunun inkişaf sahası olup tahmini bedeli 

1 323 600 liradır.) Bakanlığı 1969 yıbnda arsa bedeli ödemede müşkül duruma düşürecekt i r . 
6. Devlet bütçesi ile Bakanlık bütçesinin mukayesesi : 
1969 malî yılı Devlet Genel Bütçesi 25 71(5 :57:5 265 Tl. olup 1968 yıl.na nazaran % .19 a r t n . s t ı r . Bakanlık bütçesinin genel bütçedeki oranı 

;% 4,27 dir. (Ek 45) 1969 malî yıh Devlet Konsolide bütçesi 20 661 924 888 olup 1968 yılma nazaran •# 18 ar tmışt ı r . Bakanlık bütçesinin Kon
solide bütçedeki oranı % 4.1 dir 

1968 y ı l ın .b Bakanlık bütçesinin ilenel Bütçedeki o n u r <<> 4.(5, Konsolide bütçedeki oranı i , .e%4.4 idi . 

ALTINCI KISIM 

Temenniler ve mütalâalar 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanl ığ ının 1969 malî y ıh bütçesine ait temenni ve mütalâalar ımız aşağıdaki gibi iki kısımda toplanmışt ır . 
1. Bütçedeki ödeneklerin du rumu : 
Yaptığımız t e tk ik te Bakan l ık bütçesinin bfm ödeneklerine hizmeti istenilen seviyede yürü tmeye mâni olacak şekilde noksan, tahsisat konduğu 

görülmüştür . Bunlar ın izahına geçmeden önce şu hususun açdkanması uygun bulunmuştur . 
Maliye Bakanl ığ ı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanl ığına 1969 malî yılı cari hareamaJar tavanını ver irken her ne kada r Devlet Plânlama Teşkilâ

tı t a ra f ından kabul edilen sektörler arası cari harcamalar dağı l ımında Bakanl ığa asgar i değerlere göre % 13 gelişme harcaması tanınması gereğin
den hareke t etmiş ise de, bu art ış ı 1968 malî yılı bütçesi cari ha rcamala r ında gerçekleşmiyen ödemeler olarak % 7 oranında yani 55 667 000 Tl. 
düş tük ten sonra geri İmlan mik ta ra % i:î ilâve etmek suretiyle hesapladığından asl ında Bakanl ık cari harcamalar ın ın ar t ış oran. % 6 ya düşmüş
tür . Ancak bu miktara , bir kısmı geçen yı ldan noksan verilen ödeneklere karşı l ık olmak üzere 24 milyon Tl. daha eklemek suretiyle artı:; o ram 
% 8 yükselt i lmiştir . 
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Bu hal 1969 malî yılı cari harcamalarına ait bütçenin hazırlanmasında Bakanlığı zor duruma düşürmüş ve teklif ile verilen tavan arasındaki 
60 milyon Tl. fark aşağıdaki konulara az ödenek konulmak suretiyle denkleşti rilebil m iştir. 

Kesintilerin beyanı : 
2 Milyon Tl. Aylıklara (Üst derece farkları) 

20 » » Tazminattan 
20 » »' Ücretlere 
11 » » Hastanelere 

2 » » Sağlık ocaklarına 
2 »( » Bulaşıcı hastalıklara 
1 » » Küçük onanm'lara 
2 » » Sağlık okul!arına 

Toplan,: 60 Milyon. 

Durumu böylece izah ettikten sonra şimdi nokson ödeneklere geçebiliriz. 
,ı) Yataklı tedavi kurumları ödenekleri : 

Bakanlık mevcut ve hizmete yeniden açacağı hastanelerde yatak başma 8 lira (Doğum evlerinde 8,5, verem hastanelerinde 9,5 lira) üzerinden 
yaptığı hesapta 193 063 000 liraya ihtiyaç'göstermişken bundan 1.1 milyon lira kesilerek tahsisat 182 463 000 Tl. ye indirilmiştir-. 

Mezkûr noksan ödenek sebebiyle Bakanlık 1969 yılında 2 595 aded yeni yatağını (7 958 000 Tl. karsdığmda) hizmete sokamıyaoalk ve mütebaki 
4 milyon lirayı da mevcut yataklarından bir kısmım boş tutmak suretiyle karşılamaya çalışacaktır. 

Diğer taraftan devamlı fivat artışları karşısında bugün 8 lira yatak başı maliyetin dâhi sembolik kaldığı ve bu yüzden de boş yatak sayısının, gün 
geçtikçe yükselmekte olduğu" hakikati karşısında bu olaya bir çare bulunmak üzere 1969 yılı programına «yatak başına düşen cari harcamalar günün 
şartlarına göre yeniden ayarlanacak ve bütçede gerekli artış sağlanacaktır.» tedbiri konulmuş iken bunu nazara almıyan bir tahsisin bakanlık hizmetini 
ne kadar zor duruma düşüreceğini izahtan vareste buluyoruz. 

b) Ücretler : 
Bakanlık ilk bütçe teklifinin (D) cetvelinde 40 30 kadro karşılığı olarak 31 662 900 liralık ödenek talebetmesine rağmen bundan 20 milyon liranın 

kesilmesi ile yeniden alınacak kadro sayısının 1 827 adede düşürmüş (1278 adedi 6 aylık) olduğundan 1968 yılı sonuna kadar inşaatları bitecek olan 6 
hastaneyi (1 260 yatağın) 1969 malî yılı başında hizmete sokamıyaeak ve ayrıca da 1969 yılı içinde yeni binalarına taşınacak 9 aded okulu ve yeni
den açılacak 7 aded depo ve tamirhaneyi çok noksan personelle hizmete açma gibi zor durumlar karşısında kalacaktır. 

c) ' Korunmaya muhtaç çocuklar için 6972 öayılı Kanuna göre konulan ödenek : 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yardımlar için teklif edilen 13 milyon liranın 1968 yılı öde

neği olan 8 milyona indirildiği anlaşılmıştır. 
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1964 yılında 5 çocuk bakım yurdu (625 çocuk) ve 63 yetiştirme yurdu (8 000 çocuk) için 8 milyon lira verilmişken arada gecen 5 yılda çocuk 
bakım yurdu 16 ya (2 261 çocuk) ve yetiştirme yurdu 81 e (10 000 çocuk) yükseldiği ve fiyatlarla hizmetli ücretlerinin bir hayli artmış olduğu na
zara alınırsa bu ödeneğin 5 yıldan beri aynı seviyede bırakılması sebebi bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Halbuki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre bakanlık bütçesine konulacak ödenek bütün özel idare ve belediyelerin bütçelerine koydukları 
% 1 oranındaki ödenek toplamından (1968 yılında 14 897 625 Tl. dır) az olmaması gerekmekte idi. 

d) Dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri teşekküllere yardımlar : 
Bu yıl 1968 senesinde Maliye Bakanlığı bütçesinde gösterilen muhtelif derneklere yardımı içine alan 35.820 nci maddenin 3 milyon lira olarak 

bakanlık bütçesine konduğu görülmüştür. Bu ödenekten sağlık, sağlık eğitimi ve sosyal hizmet tesislerini kurma derneklerine, cüzam savaş rehabili
tasyon ve diğer özel derneklere yardım yapılabileceğinden mezkûr tahsisatın da kâfi gelmiyeceği kanaatine varılmıştır. 

e) Türkiye Ulusal ve bilûmum verem savaş derneklerine yardım ödeneği : 
Verem savaş derneklerinin verem savaşındaki faaliyeti nazara alınırsa mezkûr dernek yardımlarının 1968 yılı seviyesinde kalması savaş programı

nın hızını yavaşlatacak durumda görülmüştür. 
f) Bina onarımı : 
Bina onarımı giderlerinin de 1968 yılı seviyesine indirilmesi olumlu olmamıştır. Çünkü 1968 yılında onarılması, ödenek noksanından geri kalan 

birçok tesis olduğuna göre mezkûr ödenek 1969 yılında tamamen kifayetsiz kalacaktır. 
g) 13.140 ncı yayın alım ve giderleri ödeneği : 
1969 yılında Türk Kodeksinin basılması için ihtiyacolan 300 000 lira kesintiler sebebiyle bütçeye konulmamıştır. Bakanlık bu baskının 

Eczacılar Birliği tarafından yapılabileceğini Maliye Bakanlığına bildirmiş ise de kanuni sakınca sebebiyle devlet bütçesinden bastırılması is
tenmiştir. Mezkûr kitabın neşredilme zarureti vardır. Esasen yapılacak masrafı bilâhara satılmasıyle karşılıyacak olan bu baskı ayrıca da bütçeye 
özel bir yük olmıyacaktır. 

Yukarda 7 fıkrada arz ettiğimiz söz konusu ödenekler bakanlığın hizmetim aksatıcı görülmüş ve yaptığımız hesaplara göre asgari talebolarak 
şunlarm ilgili maddelere ilâve edilme zarureti an aşılmıştır. 

(1) Tedavi kurumlan giderlerine 
(2) Ücretlere 
(3) Korunmaya muhtaç çocuklara 
(4) Türkiye Ulusal ve bilûmum verem savaş derneklerine yardıma 
(5) Dernek, birlik, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardıma 
(6) 13.140 ncı maddedeki yayın alım ve giderlerine 

11 000 000 Tl. 
2 748 700 Tl. 
4 000 000 Tl. 
1 000 000 Tl. 
2 000 000 Tl. 

300 000 Tl. 

Toplam : 21 048 700 Tl. 

Yatırım harcamalarına gelince : 
1969 yılı inşaatları için ayrılmış ödenek, geçen yıla nazaran % 6,5 yükselmiş olmasına rağmen bakanlık teklifinin çok altında bulunmuş

tur. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde bilhassa personel rotasyonunu sağlıyacak ve bu arada gelişmiş illerin birer enfeksiyon 
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kaynağı olan gecekondularının sağlık problemini halledecek olan İsatnbul, İzmir, Ankara, illeri gecekondu bölgesinde inşası teklif edilen 64 
aded sağlık ocağı ile İstanbul Göğüs Cerrahi Merkezine ek transplântasyon merkezinin 1969 yılı yatırım programından çıkarılması ve sağlık ev
leri sayılarının, azaltılması da faydalı olmamıştır, 

2. Bakanlığın 1968 yılı faaliyetleri : 
Raporumuzun birinci kısmında da ayrı ayrı belirtmiş olduğumuz gibi bakanlığın J968 yılı faaliyetlerinin ve çalışmalarının başarılı geçtiğini 

görmüş bulunuyoruz. Gelecek yıllarda bu başarıyı daha da geliştirecek (ilan şu hususların yerine getirilmesi için bakanlığın bu yıl içerisinde ge
rekli tedbirler almasını temeimi etmekteyiz. 

a) Genel Sağlık Sigortasının kurulması için hazırlanan rapor ve buna istinaden yapılan sigorta ve teşkilât kanun tasarılarının kısa zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesi.' 

b) Hekimlerin intern çalışmalarını mecburi kılan kanun tasarısının biran evvel kanunlaşması. 
e) Halen Millet Meclisi sağlık komisyonunda 2,5 yıldır bekliyen Türk Farmakope kanun tasarısı ile 2,5 yıldır Başbakanlıkta bekliyen Sosyal 

Hizmetler Kurumu kanun tasarısının biran evvel çıkarılmasının sağlanması. 

d) Memlekette süt problemine ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yeni esaslar getirecek olan ve uzun süreden beri Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bekliyen kanun tasarılarının biran evvel kanunlaşması. 

e) Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde hekim ikmalinde bir kolaylık sağlıyacak olan 3 yıllık mukavele süresinin 1 yıla indiril
mesine ait kanun tasarısının Başbakanlığa sevk edilmesi ve halen hekim, diş hekimi ve eczacılara 1 500 ve yardımcı sağlık personeline 600 liraya 
kadar ödenen mahrumiyet bölgesi tazminatlarının yükseltilmesini (200 : 500 Tl. fazlasiyle) öngören çalışmaların neticclcndirilmesi. 

f) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illere tâyin edilen pratisyen hekimlerin hizmete başlamasından evvel veya hemen sonra koruyucu 
hekimlik hakkında bilgi veren adaptasyon ve formasyon kurslarının açılması. 

g) 11 merkezlerindeki hastanelerde bir bakteriyoloji ve bir biyeşimi mütehassısının bulundurulması ve laboratuarlar ının kurulması. 
h) Hastanelerin cihaz olarak röntgen ihtiyaçlarının ve lâboratuvar tesislerinin tamamlanması. 
Bunlardan başka : Nüfus Plânlaması Kanununun temel felsefesi her ailenin yeteri ve isteği kadar çocuğa malik olması hedefini gütmekte 

iken bu hedefin çok ötesinde ve nüfusun artımı ile mücadeleyi hedef tutan bir kampanya açılmış olmasını millî varlığımıza ve kanunun ana-
ruhuna uygun görmemekteyiz. 

Sonuç olarak : Yukarda ayrı ayrı belirttiğimiz 21 048 700 Tl. tutarındaki ödeneklerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 malî yılı büt
çesine ilâvesini, hazırlanmakta olan veya Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal etmiş olan kanun tasarılarının en kısa zamanda kanunlaşması
nı, sağlık sigortası ve tek ücret rejiminin biran evvel kurulmasını, koruyucu hekimlik hizmetlerini geliştirecek gayret ve faaliyetlerin artırılmasını 
ve tedavi edici hekimlik tesislerinin bir elden idaresini plânın öngördüğü esaslar içerisinde halletmek üzere başlıyan faaliyetlerin biran evvel neti
celendirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Dr. H. Fehmi Boztepe Prof. Sadun Aren Dr. Ruhi Soyer 
Antalya Milletvekili istanbul Milletvekili Niğde Milletvekili 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Sağlık ocakları aylıkları 
12.112 Verem savaş aylıkları 
12.113 Bulaşıcı hastalıklarla savaş aylıkları 
12.114 Sıtma ile savaş aylıkları 
12.115 Trahomla savaş' aylıkları 
12.116 Zührevi hastalıklarla savaş aylıkları 
12.117 Cüzamla savaş aylıkları 
12.118 Nüfus plânlaması ve ana - çocuk sağlığı 

aylıkları 
12.119 Hıfzıssıhha Enstitüsü aylıkları 
12.120 Sağlık okulları aylıkları 
12.121 Devlet hastaneleri aylıkları 
12.122 Sağlık merkezleri aylıkları 
12.123 Doğum ve çocuk bakımevleri aylıkları 
12.124 Verem hastaneleri aylıkları 
12.125 Kuduz tedavi kurumları aylıkları 
12.126 Sosyal hizmetler aylıkları 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Li Lira Lira Lira 

12 000 

226 367 191 

12 000 
3 

510 713 705 
. • - - • : 3 

12 000 

12 000 

543 855 710 

226 660 990 

12 000 

12 000 

545 145 250 

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 
2 963 420 

14 612 594 
54 723 730 
12 054 010 

6 106 380 
10 071 430 

151 710 
5 007 650 

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 
5 007 650 

7 720 700 
29 982 580 
Ü0 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 
5 007 650 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.127 Hıfzıssıhha Okulu aylıkları 
12.128 Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik ay

lıkları 
12.129 Donatını aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Sağlık ocakları hizmetliler ücreti 
12.213 Veremle savaş hizmetliler ücreti 
12.214 Bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetliler üc

reti 
12.215 Sıtma ile savaş hizmetliler ücreti 
12.216 Trahomla savaş hizmetliler ücreti 
12.217 Zührevi hastalıklarla savaş hizmetliler üc

reti 
12.218 Cüzamla savaş hizmetliler ücreti 
12.219 Ana ve çocuk sağlığı, nüfus plânlaması 

hizmetliler ücreti 
12.220 Hıfzıssıhha enstitüleri hizmetliler ücreti 
12.221 Sağlık okulları hizmetliler ücreti 
12.222 Devlet hastaneleri hizmetliler ücreti 
12.223 Sağlık merkezleri hizmetliler ücreti 
12.224 Doğum ve çocuk bakımevleri hizmetliler 

ücreti 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 183 890 

432 260 
254 780 

1 

159 370 143 

14 

23 

991 755 
618 070 
872 390 

952 285 
241 330 

3 092 580 

353 970 
289 170 

8 495 '280 
2 679 040 
6 331 770 

45 087 840 
10 747 080 

3 390 <6'60 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 183 890 

432 260 
254 780 

1 

184 767 925 

o 132 270 
15 618 825 
8 547 660 

5 749 380 
23 963 850 
3 363 120 

432 540 
299 700 

235 050 
782 350 
483 915 
053 490 
017 160 

3 687 120 

12 

51 
12 

1 183 

432 
254 

890 

260 
780 

1 
186 057 465 

3 132 
15 618 
8 837 

5 749 
23 963 
3 363 

270 
825 
660 

380 
850 
120 

432 540 
299 

12 235 
2 782 
-6 623 
51 913 

700 

050 
350 
235 
710 

12 017 160 

3 687 120 
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Bölünı Madde 

12.225 
12.226 

12.227 
12.228 
12.229 

12.230 
12.250 
12.260 
12.270 

12.281 
12.282 
12.283 
12.284 
12.285 

12.286 
12.287 
12.288 
12.289 

12.310 
12.320 

ödemin Wkii 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Verem hastaneleri hizmetliler ücreti 
Kuduz tedavi kurumları hizmetliler üc
reti 
Sosyal hizmetler hizmetliler ücreti 
Hıfzıssıhha okulu hizmetliler ücreti 
Donatım hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 172 856 045) 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 

ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ 
Genel idare işçi ücreti 
Veremle savaş ^çi ücreti 
Sağlık hizmetleri işçi ücreti 
Sıtma ile savaş işçi ücreti 
Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması 
işçi ücreti 
Yataklı tedavi kurumları işçi ücreti 
Sağlık okulları işçi ücreti 
Hıfzıssıhha enstitüleri işçi ücreti 
Hıfzıssıhha okulu işçi ücreti 
(İşçi ücretleri toplamı : 11 202 369) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

Lira Lira 

10 464 390 

139 320 
4 212 -810 

763 830 
1 >684 «00 

883 710 
•600 000 

1 
208 800 

1 400 000 
1 000 000 

580 000 
3 000 000 

264 260 
1 
1 

75 000 
50 000 

28 972 347 

3 200 000 
350 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisvonca kabul edilefi 

Madde Bölüm toplamı "Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 416 490 

149 850 
7 185 105 
763 830 

1 Ö84 800 

1 005 210 
600 000 

893 840 

5 241 108 
1 200 000 
915 750 

3 000 000 

264 260 
45i6 250 

1 
75 000 
50 000 

31 226 801 

3 500 000 
400 000 

12 416 490 

149 
•7 185 
763 

1 684 

850 
105 
830 
800 

1 005 210 
600 

393 

5 241 
1 200 
915 

3 000 

000 
1 

'840 

108 
000 
750 
000 

264 260 
456 250 

75 
1 

000 
50 000 

31 226 801 

3 500 000 
400 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 

12.410 Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müesse
sesi çeşitli hizmetlileri ve Sosyal Hizmet
ler Akademisi fazla çalışma ücreti 
HUZUR ÜCRETLERİ 

12.421 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti 
12.422 Kodeks Komisyonu üyeleri huzur ücreti 
12.423 Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi hu

zur ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 45 300) 

KONFERANS ÜCRETLERİ 
12.431 Hıfzıssıhha Okulu konferans ücreti 
12.432 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu kon

feransı ücreti 
12.433 Diğer okullar konferans ücreti 

(Konferans ücretleri toplamı : 277 100) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

200 000 
350 000 
200 000 

23 im mı-

S80 000 

1 981 560 

85 000 

26 '250 
11 250 

7 '800 

70 000 

30 000 
100 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

'2>50 
400 
'250 

25 026 

000 
000 
000 
505 

1 400 296 

2 562 100 

95 000 

26 %0 
11 250 

7 800 

70 000 

65 000 
142 100 

250 
400 
250 

25 026 

1 400 

2 562 

95 

26 
11 

000 
000 
000 
'505 

206 

100 

000 

250 
250 

7 800 

70 000 

65 000 
142 100 
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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 sayılı Kanunlar gereğince 

verilecek tazminatlar karşılığı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 12.610 

12.710 
ÖDENEKLER 

Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

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 tazminat 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

32 000 
1 619 660 

76 581 663 

1 581 663 

75 000 000 

9 000 

4 200 

10 197 201 

1 100 000 
500 000 

40 000 
1 

6 250 000 

Hükümetç 
M a d d e i 

Lira 

42 000 
'2 102 700 

78 461 893 

1 5'81 663 

76 880 230 

9 000 

4 200 

10 832 001 

1 '200 000 
600 000 

40 000 
1 

6 500 000 

1969 yılı için 
e istemen Komisyonca kabul edilen 
Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

2 
42 
102 

78 461 

1 

76 

581 

880 

9 

4 

10 832 

1 

6 

200 

000 
700 

893 

66'3 

230 

000 

!200 

001 

000 
600 000 

40 

500 

000 
1 

000 
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DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLAKI 
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 : 10 332 001) 

77 - Yurt dm yolluklar 
YÖNETİM 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 yolluklan toplamı : 500 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 Yataklı kurumlar inceleme geçici görev 
yolluğu 

12.912 Çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıklarla sa
vaş geçici görev yolluğu 

12.913 Trahomla savaş geçici görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

772 200 

10 000 
200 000 
700 000 

125 000 

870 000 

10 000 
212 000 
700 000 

200 000 

870 000 

10 000 
21.2 000 
700 000 

200 000 

250 000 

50 000 

100 000 
100 000 

7 230 000 

50 000 
I 

1 950 000 
275 000 

250 000 

50 000 

100 000 
100 000 

9 330 800 

50 000 

3 150 000 
300 000 

250 000 

50 000 

100 000 
100 000 

9 330 800 

50 000 

3 150 000 
300 000 
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1969 yılı için 

Bölüm 

13.000 

Madde 

12.915 
12.916 
12.917 

12.918 
12.919 

ödeneği* çeşidi 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 

Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev 
yolluğu 
Sıtma ile sava, geçici görev yolluğu 
Veremle sava/geçici görev yolluğu 
Ana ve 'çocuk sağhğı ve nüfus plânlaması 
geçici görev yolluğu 
Sosyal hizmetler geçici görev yolluğu 
Cüzamla savaş geçici görev yolluğu 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI ALIM
LARI Kesim toplamı 

Kırtasiye alından 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 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri , 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

140 000 
1 100 000 
3 100 000 

500 000 
15 000 
100 000 

1 473 445 

175 000 
150 000 
115 000 
300 000 
606 770 
106 675 
20 000 

440 000 

85 000 
60 000 
280 000 
15 000 

4 103 445 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam! 

Lira Lira 

140 000 
1 570 800 
3 400 000 

500 000 
100 000 
120 000 

6 717 675 

2 346 675 

310 000 
200 000 
580 000 
350 000 
750 000 
106 675 
50 000 

545 000 

150 000 
100 000 
280 000 
15 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Liı a Lira 

140 000 
1 570 800 
3 400 000 

500 000 
100 000 
120 000 

7 017 675 

2 646 675 

310 000 
200 000 
580 000 
650 000 
750 000 
106 675 
50 000 

545 000 

150 000 
100 000 
280 000 
15 000 
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HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

ıSAĞLIK, ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ 
ALIMLARI VE GİDERLERİ 

13.352 Hükümet tabibleri için alınacak tıp alet
leri ve malzeme giderleri 

13.353 1262 sayılı Kamımın 10 nen maddesi tat
bik giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE 
DERLERİ 

ONARMA Gİ-
Kesim toplamı 

14.000 

13.510 Bakanlık taşıt isletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtlar! işletme ve onarma gi

derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HÎZMET GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

210 000 

200 000 

10 000 

1 100 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

235 000 

225 000 

10 000 

2 575 000 

Lira Lira 

235 000 

600 000 
450 000 
50 000 

100 000 

10 000 

90 000 

780 000 

54 725 262 
:—=3 

600 000 
525 000 

1 450 000 

106 000 

10 000 

96 000 

. 910 000 

60 334 725 

225 000 

10 000 

2 575 000 

600 000 
525 000 

1 450 000 

106 000 

10 000 

96 000 

910 000 

60 764 725 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin 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 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 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 

1968 ödeneği 
Madde Böiüm toplamı 
Lira Lira 

10 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 000 10 000 

5 840 000 

40 000 
5 7-60 000 

40 000 

48 875 260 

1 '00 000 
185 000 

1 400 000 
227 260 

8 200 000 

40 000 
8 100 000 

m 000 

52 124 723 

2 200 000 
250 000 

1 300' 000 
275 000 

8 200 000 

40 000 
8 100 000 

60 000 

52 554 723 

,2 200 000 
250 000 

1 300 000 
'275 000 
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14.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.716 Malzeme alım ve giderleri 
14.719 Diğer alımlar ve giderler 

(Verem savaş giderleri toplamı 11 150 000) 

BULAŞICI HASTALIKLARLA SAVAŞ 
GİDERLERİ 

14.721 [Büro giderleri 
14.722 Ulaştırma giderleri 
14.723 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.724 Kira bedeli 
14.725 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.726 JMalzeme alım ve giderleri 
14.729 Diğer alımlar ve giderleri 

(Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri 
toplamı : 14 758 020) 

SITMA İLE SAVAŞ GİDERLERİ 
14.731 Büro giderleri 
14.732 Ulaştırma giderleri 
14.733 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.734 Kira bedeli 
14.735 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.736 Malzeme alım ve giderleri 
14.739 Diğer alımlar ve giderler 

(Sıtma ile savaş giderleri toplamı : 
11 799 413) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

T75 000 
6 755 000 

100 000 

750 000 
550 000 

1 550 000 
50 000 
75 000 

12 350 000 
75 000 

1 200 000 
500 000 

3 000 000 
1 250 000 

200 000 
5 300 000 

265 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

225 000 
6 800 000 

100 000 

a 500 000 
750 000 

1 '888 500 
100 000 
100 000 

10 324 520 
95 000 

1 450 000 
500 000 

2 637 000 
1 400 000 

347 413 
5 200 000 

'265 000 

6 

1 

1 

10 

1 

2 
•1 

225 
800 

000 
000 

100 000 

500 
750 
888 

000 
000 
500 

100 000 
100 
324 
95 

450 
500 

000 
520 
000 

000 
000 

637 000 
400 000 
347 413 

5 200 000 
205 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TRAHOMLA SAVAŞ GİDERLERİ 
14.741 Büro giderleri 
14.742 Ulaştırma giderleri 
14.743 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.744 Kim bedeli 
14.745 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.746 Malzeme alım ve giderleri 
14.747 Yiyecek alım ve giderleri 
14.749 Diğer alımlar ve giderler 

(Trahomla savaş giderleri toplamı : 
2 930 500) 

ZÜHREVİ HASTALIKLARLA SAVAŞ 
GİDERLERİ 

14.751 Büro giderleri 
14.752 Ulaştırma giderleri 
14.753 Tasrt işletme ve onarma giderleri 
14.754 Kim bedeli 
14.755 Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
14.756 Malzeme alım ve giderleri 
14.759 Diğer alımlar ve giderler 

(Zührevi hastalıklarla savaş giderleri top
lamı : 705 000) 

CÜZAMLA SAVAŞ GİDERLERİ 
14.761 Büro giderleri 
14.762 Ulaştırma giderleri 
14.763 Tasit işletme ve onarma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

325 000 
60 000 
250 000 
270 000 
40 000 

1 250 000 
350 000 
10 000 

120 000 
40 000 
60 000 
160 000 
10 000 
260 000 
15 000 

100 000 
20 000 
100 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplami 
Lira Li Lira Lira Lira 

500 000 
70 000 
242 500 
330 000 
55 000 

1 250 000 
473 000 
10 000 

120 000 
40 000 
80 000 
D60 000 
20 000 
260 000 
'25 000 

100 000 
30 000 
130 000 

500 000 
70 000 

242 500 
330 000 
55 000 

250 000 
473 000 

10 000 

120 000 
40 000 
80 000 

160 000 
20 000 

260 000 
25 000 

100 000 
30 000 

130 000 
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Bölüm Madde 

14.764 
14.765 
14.766 
14.769 

ödeneğin çeşidi 

14.771 
.14.772 
14.773 
14.774 
14.775 
14.776 
14.777 
14.779 

14.781 
14.782 
14.783 
14.785 
14.786 

Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım, ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Cüzamla savaş giderleri toplamı : 

430 000) 

ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÜ
FUS PLANLAMASI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânla
ması giderleri toplamı : 6 144 790) 

HIFZISSIHHA ENSTİTÜLERİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam ahm ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm topfcmı 
Lira Lira 

50 000 
5 000 

90 000 
8 000 

1 000 000 
200 000 

1 500 000 
500 000 
225 000 

1 575 000 

100 000 

700 000 
175 000 
30 000 
60 000 

1 300 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

150 000 
10 000 

100 000 
10 000 

1 163 555 
239 400 

1 161 000 
973 200 
332 500 

1 550 000 

295 140 

1 000 000 
250 000 
60 000 

100 000 
1 300 000 

50 000 
10 000 

100 000 
10 000 

283 550 
246 400 
164 000 
973 200 
337 500 
640 000 
200 000 
300 140 

1 000 000 
250 000 

60 000 
100 000 

1 300 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde 

15.000 

ödeneğin çeşidi 

14.787 
14.789 

14.791 
14.794 
14.795 
14.796 
14.799 

15.221 
15.222 
15.223 
15.224 
15.225 
15.226 

Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Hıfzısıhha enstitüleri giderleri toplamı : 

4 232 000) 

MUAYENE VE TEDAVİ EVLERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Kira bedeli 
Giyim -kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Muayene ve tedavi evleri giderleri top
lamı : 405 000) 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

SAĞLIK OKULLARI VE SAĞLIK KO
LEJLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım, ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

650 000 
450 000 

110 000 
150 000 

5 000 
80 000 
15 000 

22 901 750 

5 200 000 
150 000 
200 000 
362 100 

3 875 000 
850 000 

Lira 

215 971 780 
3 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam! 

Lira 

950 000 
572 000 

120 000 
150 000 
10 000 

110 000 
15 000 

25 116 250 

5 500 000 
155 000 
241 500 
307 500 

3 900 000 
750 000 

Lira 

236 053 315 

Komisyonca j 
Madd< 
Lira 

950 
572 

120 
150 
10 
110 
15 

3 1 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

25 116 250 

5 500 
155 
241 
307 

3 900 
750 

000 
000 
500 
500 
000 
000 

kabul edilen 
3ölüm toplamı 

Lira 

238 623 315 
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Bölüm Madde 

15.295 
15.296 
15.299 

Ödeneğin çeşidi 

15.381 
15.382 
15.384 
15.385 
15.386 
15.389 

15.511 
15.512 
15.513 
15.514 
15.515 
15.516 

Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sosyal hizmetler akademisi ve okulu 
giderleri toplamı : 646 000) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE SAĞLIK 
MÜZELERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alim ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARİ Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

DEVLET HASTANELERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

8 000 
25 000 
00 000 

235 000 

60 000 
10 000 
30 000 
10 000 
75 000 
50 000 

165 644 730 

25 000 000 
900 000 

1 000 000 
580 000 

1 100 000 
32 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm .toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

14 000 
29 000 
.133 000 

330 000 

90 000 
12 500 
50 000 
12 500 
90 000 
75 000 

185 477 000 

28 250 000 
1 000 000 
940 000 
580 000 

2 300 000 
37 150 000 

14 000 
29 000 
133 000 

330 000 

90 
12 
50 
12 
90 
75 

000 
500 
000 
500 
000 
000 

188 047 000 

28 
1 

2 
38 

250 
000 

000 
000 

940 000 
580 
300 
150 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde 

15.541 
15.542 
15.543 
15.544 
15.545 
15.546 
15.547 
15.549 

Ödeneğin çeşidi 

15.551 
15.552 
15.555 
15.556 
15.557 
15.559 

15.561 
15.562 
15.563 

VEREM HASTANELERT (ÖDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt irietme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Verem hastaneleri giderleri toplamı : 

34 590 000) 

KUDUZ TEDAVİ KURUMLARI (ÜI)ER-
LERİ ' 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme ahm ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Kuduz tedavi kurumları giderieri top
lamı : 325 000) 

SOSYAL HİZMETLER KURUMLARİ 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt isletme ve onarma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 950 000 
250 000 
240 750 
120 000 
500 000 

7 800 000 
15 150 000 

680 000 

85 000 
10 000 
6 000 
20 000 
105 000 
91 210 

780 000 
50 000 
6 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

7 000 000 
M0 000 
290 000 
120 000 
550 000 

8 '850 000 
T6 '500 000 

480 000 

85 000 
10 000 

6 000 
'20 000 

109 000 
95 000 

1 000 000 
'50 000 
25 000 

7 000 
300 
290 
120 
350 

8 850 
17 000 

480 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

85 
10 
6 
20 
109 
95 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 000 000 
50 
25 

000 
000 
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Bölüm Madde 

15.566 
15.567 
15.569 

Ödeneğin 

15.611 
15.612 
15.613 
15.614 
15.615 
15 616 
15 617 
15 619 

15.621 
15.622 
15.623 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sosyal hizmetler kurumları giderleri top
lamı : 3 014 000) 

SAĞLIK OCAKLARI, SAĞLIK ARAŞ
TIRMA KURUMLARI VE DÎÖER SAĞ
LIK KURUMLARI GÎDERLERÎ 

Kesim toplamı 

SAĞLIK OCAKLARI GÎDERLERÎ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 

23 792 665) 

SOSYAL HİZMETLER ENSTİTÜSÜ 
VE MERKEZÎ GÎDERLERÎ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

60 000 
400 000 

1 000 000 
100 000 

160 000 
929 000 

1 200 000 
150 000 

60 000 
929 000 

1 200 000 
150 000 

27 190 300 

10 000 000 
350 000 

3 000 000 
1 1375 300 

410 '500 
10 500 000 

500 000 
50 000 

150 000 
15 000 
50 000 

25 130 065 

8 460 500 
410 500 

3 442 000 
630 365 
492 600 

8 -632 600 
#21 000 
903 100 

286 000 
45 000 
39 500 

25 130 065 

8 460 500 
410 500 

3 442 000 
630 365 
492 600 

8 632 600 
821 000 
903 100 

286 000 
45 000 
39 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.624 Kira bedeli 
15.625 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.626 Malzeme alım ve giderleri 
15.629 Diğer alımlar ve giderler 

(Sosyal hizmetler enstitüsü ve merkezi gi
derleri toplamı : 606 500) 

SITMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.631 Büro giderleri 
15.632 Ulaştırma giderleri 
15.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.635 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.636 Malzeme alım ve giderleri 
15.639 Diğer alımlar ve giderler 

(Sıtma Enstitüsü giderleri toplamı : 
97 000) 

TRAHOM ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.641 Büro giderleri 
15.642 Ulaştırma giderleri 
15.643 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.645 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.646 Malzeme afim ve giderleri 
15.649 Diğer alımlar ve giderler 

(Trahom Enstitüsü giderleri toplamı : 
114 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

02 000 
7 500 

10 000 
10 000 

28 000 
5 000 

18 000 
2 000 

34 000 
2 000 

40 000 
5 000 
8 000 
3 000 

50 000 
5 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Iâra 

m ooo 
14 000 
•20 000 
40 000 

28 
5 

26 
'2 

m 
'2 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

40 000 
'8 000 
8 000 
3 000 

50 000 
5 000 

m 000 14 000 
20 
40 

28 
5 
26 
2 
34 
2 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

40 000 
8 
8 
3 
50 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.651 
15.652 
15.653 
15.655 
15.656 
15.657 
15.659 

HIFZISSIHHA OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt isletme ve onarma giderleri 
Giyim/- kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
Hıfzıssıhha Okulu giderleri toplamı : 

519 900) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.121 
16.122 
16.123 
16.124 
16.125 
16.126 
16.129 

MERKEZ TAMİR ATELYELURİ 
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

Gİ-

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

250 000 
22 500 
600 000 
17 500 
100 000 
25 000 
25 000 

683 281 

160 000 
25 000 
80 000 

58 280 
3 350 000 

10 000 

9 723 281 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

260 000 
22 500 
60 000 
20 000 
100 000 
32 400 
25 000 

7 079 241 

300 000 
80 000 
80 000 

1 
135 240 

6 464 000 
20 000 

13 194 241 

260 000 
22 500 
60 000 
20 000 

100 000 
32 400 
25 000 

7 079 241 

300 000 
80 000 
80 000 

1 
135 240 

6 464 000 
20 000 

Lira 

13 194 241 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

0 
0 

16.410 
16.420 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ULUSLARARASI YURT İÇİ TOPLAN
TILARI GİDERLERİ 
Millî Türk Tıp Kongresi giderleri 
İç kongreler giderleri 
Yurt iei toplantüarı giderleri 
Türkiye'de toplanacak uluslararası kon
gre ve seminerler giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TORUN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM (iLİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

1969 yılı için 
yonca 

Bölüm topiamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

300 000 

50 000 
50 000 

200 000 

80 000 

30 000 
50 000 

5 660 000 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

375 000 

50 000 
75 000 

250 000 

80 000 

30 000 
50 000 

5 660 000 

stenen 
üm toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

375 000 

0 
0 

125 000 

250 000 

80 000 

30 000 
50 000 

5 660 000 
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Bölüm 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

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 ' 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

510 713 705 

4 103 445 

54 725 262 

215 971 780 

9 723 281 

795 249 473 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca 

Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

12 000 

543 855 710 

6 717 675 

60 334 725 

236 053 315 

13 194 241 

860 167 666 

1 kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 

545 145 250 

7 017 675 

60 764 725 

238 623 315 

13 194 241 

864 757 206 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam Madde Bölüm topi*mı 
Bölüm Madde Ödenegm çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 

0 ,Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Sağlık okulları inşaatı 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Sosyal hizmet kuruluşları makina, teçhi

zat alıkları ve büyük onarımları 

750 000 

44 001 000 

500 000 

44 751 000 

32 784 000 

1 000 000 

2 800 000 

44 160 000 

47 960 000 

34 600 000 

0 

0 

0 

0 

34 600 000 
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1969 yılı için 

Bölim Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.000 

23.000 

SAĞLIK OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-

rımları 
23.812 Taşıt alımları 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

iHALK SANDIĞI, YATAKLI TEDAVİ 
KURUMLARI, DEPO VE TAMİRHA
NELER 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 Taşıt alımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 400 000 

1 .40 000 

""30 884 000 

18 884 000 
12 000 000 

44 751 000 

32 784 000 

77 535 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

L i r a Lira 

1 900 000 

L 600 000 
300 000 

32 700 000 

20 700 000 
12 000 000 

47 960 000 

34 600 000 

82 560 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 900 000 

1 600 000 
300 000 

32 700 000 

25 700 000 
7 000 000 

0 

34 600 000 

34 600 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - 7 8 5 -

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

FONLARA KATİLMA VE ÖDEMELER 
34.610 Amerikan CARE Teşkilâtı tarafından ya

pılan ilâve gıda yardımı dolayısiyle Tür
kiye'de yapacakları idari her 'türlü gider
leri karşılamak üzere ÇARE'in Merkez 
Bankasındaki hesabına 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

r> 300 000 

700 000 

5 300 000 

4 895 780 

3 320 000 

3 320 000 

700 000 

4 984 030 

3 320 000 

700 000 

3 320 000 

4 984 030 

4 195 780 4 284 030 4 284 030 

16 230 000 ' 19 287 500 20 287 500 
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Bölîhn Madde Ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Yemek yardımı (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Yardım
laşma Derneğine memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

35.760 Türkiye ulusal ve bilûmum verem savaşı 
derneklerine yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanun gereğince birliklere ya
pılacak yardımlar 

35.820 Dernek, birlik, kuruluş, kurum ve benzeri 
teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki da-
ğıtım Başbakan ve Sağlık Bakanı tarafın
dan müştereken yapılır.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16 230 000 

230 000 

8 000 000 

8 000 000 

1 164 275 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

19 287 500 

287 500 

8 000 000 

8 000 000 

20 287 500 

287 500 

8 000 000 

9 000 000 

3 000 000 3 000 000 
1 164 275 1 164 275 1 164 275 

1 164 275 1 164 275 



33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - 7 8 7 -

1969 yılı için 

Bölüm 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAJVÜ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 300 000 

4 895 780 

16 230 000 

1 164 275 

27 590 055 

Hüfcüme 
Madde 

Lira 

!tçe istenen 
Dölüm t o p t a 

Lira 

3 320 000 

4 984 030 

19 287 500 

1 164 275 

28 755 805 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

, kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lüra 

3 320 000 

4 984 030 

20 287 500 

1 164 275 

29 755 805 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanbguıa, 
6 . 1 . 1969 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüş ve temennilerimiz aşağıya arz olunmuştur. 

I - Hizmet niteliği ve yerine getirme şekli : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, malûmları bulunduğu üzere genellikle giriş, çıkış ve transit gümrük muameleleri ile her geçen gün önemi bir kat 

daha artan yolcu ve turistlere ait gümrük işlemlerini yapmak, bu konularla ilgili uygulama prensiplerini düzenlemek ve ayrıca, îeişleri Bakanlı
ğının dışında, kendisine ayrılan sahalarda kaçakçıhğm önlenmesini sağlamak maksndiyle ilgili olarak gerekli tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 

II - Bakanlık teşkilâtı : 
A) 1. Hususi Kalem Müdürlüğü, 

2. Teftiş Kurulu Başkanlığ:, 
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, 
8. Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü, 
9. Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü, 

10. Levazım Müdürlüğü, 
11. Organizasyon ve Metot Şubesi Müdürlüğü. 

NOT : Bakanıığa bağh bütün teşekküllerde tefriş ve tahkik ve tetkikler yapmakla yetkili Bakanıık müfettişleri bütün gümrük teşkilâtım her mi 
ve Bakanııkça teftişleri gerekli görülen Tekel İşletme ve Başmüdürlüklerinde teftişler 'yapmakta ve icabında tahkikata da tevessül etmektedirler. 
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B) Doğrudan doğruya Bakanlığa .bağlı müdürlükler : 
1. Ankara Gümrük Müdürlüğü, 
2. Antalya Gümrük Müdürlüğü, 
3. Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, 
4. İzmit Gümrük Müdürlüğü, 
5. islâhiye Gümrük Müdürlüğü, 
6. Kars Gümrük Müdürlüğü, 
7. (Kilis Gümrük Müdürlüğü, 
18. Mersin Gümrük Müdürlüğü, 
9. Nusaybin Gümrük Müdürlüğü, 

10. Samsun Gümrük Müdürlüğü, 
11. Trabzon Gümrük Müdürlüğü, 
12. Van Gümrük Müdürlüğü, 
13. Zonguldak Gümrük Müdürlüğü, 
14. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü. 

C) İstanbul, İzmir ve İskenderun gümrükleri başmüdürlükleri ve bunlara bağh müdürlük, basmemurluk ve gümrük idare memurlukları ile doğ
rudan doğruya Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza müdürlükleri ve muhafaza mmtaka ve kısım amirlikleri, 

D) Bakanlık ile Tekel Genel Müdürlüğü arasındaki irtibatı sağlamak da görevleri arasında bulunan Bakanlığa bağlı Tetkik ve Murakabe Heyeti 
Tekel İdaresinin işlerini tetkik ve murakabe ile görevlidir. 

III -Personel kadrosu : 
a) Gümrük ve Tekel Bakanlığı merkez teşkilâtı : 

Kanuni kadro 316 
Mevcut 283 

27 

1456 
1 3 3 1 

Münhal 75 

b) Gümrük taşra teşkilâtı kadrosu : 
Münhal 

Kanuni kadro 
Mevcut 
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c) -Gümrük Muhafaza taşra teşkilât kadrosu : 
Kanuni kadro 1 604 
Mevcut 1 474 

\ ı . 
Münhal 110 

Yukarıya dereedilen rakamların mukayesesinden de anlaşılacağı üzere bu Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının gümrük ve muhafaza kadro
larında önemli sayıda münhaller bulunduğu meydana çıkmaktadır. 

Hizmetin en iyi şekilde görülmesine engel olabilecek bu durumun giderilmesine tevessül edilm si uygun olacaktır. 
IV - Hizmet için gerekli yatırımlar : 
Malûmları bulunduğu üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı bir yatırım bakanlığı olmayıp tahsil ettiği gümrük ve sair çeşitli vergilerle Hazineye 

en büyük katkıda bulunan bir gelir bakanlığıdır. 
Bu bakımdan burada, kısaca bakanlığa mevdu hizmetlerin gerektirdiği yatırım harcamaları hakkında malûmat arz edeceğiz. 
1969 malî vılmda 5 304 000 lirası hizmet sektörünün gerektirdiği idare binalarımı, 1 027 000 lirası konut sektörünün zorunlu kıldığı memur 

konularına, o*499 000 lirası makina, teçhizat alımları, ve büyük onarımlara ve 1 197 000 lirası da taşıt alımlarına olmak üzere 11 027 000 
liralık yatırım yapılacaktır. 

Bakanlığın bu sene teklif ettiği yatırım miktar. 10 995 000 lira civarında olduğu halde Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu miktarın an
cak, yukarıda mâruz, 11 027 000 liralık kısmının yaptırılması öngörülmüştür. 

Bu yatırımların 5 304 00.0 liralık kısmı ile İzmir, Urfa, Erzurum, Aşkale, Uludere, Muradiye Özalp, Çukurca, Gökova, Tekirdağ ve Fet
hiye Gümrük idare binaları yaptırılacak 1 027 000 liralık kısmı ile de Kapıkule, Oilvegözü, Habur ve Gürbulak Gümrük kapılarında türlü 
güdükler içinde ve normal iskân sahalarından uzak yerlerde çalışan, memurlara konut inşa ettirilecektir. 

Ayrıca, makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar için 3 499 000 ve tas,t alımları için de 1 197 000 liralık tahsisat konulmuş bulun
maktadır. 

3 499 000 liralık tahsisat ile 2 aded karakol motoru inşa ettirilecek ve bu suretle, kanunen, bu bakanlığın sorumluluğunda bulunan 
Marmara bölgesindeki kaçakçılıkla daha mürssir müeaddle imkânı hâsıl olacaktır. 

Gümrük İdare binaları ile son derece güç şartlar içinde görev yapan gümrük memurları için yaptırılacak konutların mahal itibariyle in
celenmesi neticesinde bunların yurdumuzun dört tarafını çevreliycu sınırları üzerinde oldukları ve gerek ticari ve gerek turistik yönden son 
derece önemli bulundukları kendiliğinden n!eydan a çıkmaktadır .Bu sebeple yatırımIarın yılı içinde tahakkuk ettirilmeleri hususunda ge
rekli gayretin gösterileceğine şüphe görmemekteyiz. 

V-Personel eğitimi çalışmaları: 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı meşgul olduğu ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin çeşitliliği yönünden, bu ko

nuda yetişmiş, mütehassıs elemanlara muhtaç bulunmaktadır. 
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Bu konu ile yakinen ilgili bulunan Bakanlık, her yıl, gerek Gümrük ve gerek Gümrük Muhafaza memurları için, ayrı kurslar açılmakta 
ve meslekin gerekli kıldığı bilgi ve görgü ile mücehhez memurların iyi bir şekilde y i t i r i lmes i işine önemle devam olunmaktadır. 

Bu kurslarda öğretim ve eğitim Bakanlığın anahizmetlerini tedvir ile görevli idare âmirleri tarafından yapılmakta, memurlara mo
dern anlayış çerçevesinde Gümrük prensipleri ve tarife tekniği öğretilmekte, günümüzün en önemli bir mevzuu olan turizm endüstrisi ile gerekli 
lisan bilgisi öğrenmek imkânları da sağlanmaktadır. 

Ayrıca, halen Bütçe Encümeninde bulunan yeni teşkilât kanunu tasarısında da, günümüzde bir zorunluk halini almış bulunan meslekî 
eğitim konusunda, kurslar yerine meslekî gümrük okulu ihdasına yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu konularda ileri bir tekniğe sahip Batı devletlerinin hemen hepsinde bu vasıfta Gümrük meslek okulları mevcudolup, bunların bâ
zdan (Meselâ Fransada) yüksekokul niteliğinde kazanmış bir durumdadır. 

Malûmları bulunduğu üzere Gümrüğün ayrı bir tekniği mevcudolup bu teknik bilgiler üzerine eğitim yapan bir kuruluşu mevcut bulun
mamaktadır. Bu sebeple, personel eğitimi, z'orunlu olarak, gerek eğitim, ve gerek tam olarak verilebilecek bilgiler yönünden eksik kalmakta ve 
daha ziyade kursu mütaakıp görev başında yapılmaktadır. 

Yeni teşkilât kanunu tasarısında yev alan ve bu konuda ileri sürülen teklif kanunlaştığı takdirde, yüksek seviyede nazari ve tatbiki bir eği
tim sistemi ile yeterli teknik bilgiyi öğretmek mümkün olacak ve Bakanlığın-idari fonksiyonu tatminkâr bir tarzda işliyecektir. 

VI - Hizmet gelişmesi ile ilgili düşünceler ve organizasyon çalışmaları : 
Bu bakanlığın kuruluşu üzerinde 37 seneyi aşan bir süre geçmiş olmasına ve bu süre içinde hem miktar ve hem de vasıf itibariyle, Güm

rük politikası ve prensipleri hizmet anlayışı kavramının son derece genişlemesine; G. A. T. T. Gümrük İşbirliği Konseyi, Müşterek Pazar, iran 
ve Pakistan'la aktedilmiş bulunan bölgesel işbirliği (R. C. D), Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı (UNOTAD), Avrupa Ekono
mik Komisyonu Dahilî Nakliyat Komitesi, Kenndy müzakereleri gibi milletlerarası teşekküllerle anlaşmalara dayanan ilgiler tevsik olunmuş 
ve günümüzde de yüzbinlerce Türk işçisinin ve yurdumuzu ziyarete gelen yabancı turistlerin giriş, çıkış ve transit pek cok Gümrük prob
lemleri zuhur etmiş "olmasına ve iş haomı da 1932 ye göre, en aşağı 14 misli artmış bulunmasına ve artan bu is haemına karşılık 1932 yılın
da merkez ve taşra teşkilâtı olarak 4 047 bulunan Bakanlık kadrosunun, aradan- 25^yıl gibi çeyrek asırlık bir zaman süresi geçtikten sonra, 
1957 yılında, 682 kadro noksanı ila 3 365 adede inmiş ve içinde bulunduğumu yılda" da ancak, 3 374 rakamına ulaşabilmiş bulunmasına rağ
men, üzülerek arz etmek mecburiyetindeyiz ki, Gümrük teşkilâtında, personel yönünden, gerekli reorganizasyonu sağhyacak ve gerek idareye 
ve gerek Türkiye'nin ekonomik h a y a t m a ferahlık getirecek yeni bir teşkilât 'kanunu yürürlüğe konulamamıştır. 

Ancak, bu durumdan ziyadesiyle ıstırap duyan Bakanlık, üzerinde senelerden beri yoğun bir çalışma yaparak hazırladığı yeni bir teşkilât 
tadil kanunu tasarısını Büyük Millet Meclisine mtikal ettirmiş bulunmaktadır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazine ihtiyacının büyük bir kısmını (1968 yılında 20 712 211 235 liralık ge
nel gelir tahmini içinde yer alan 7 015 000 000 liralık kısmı ile % 33.9 unu) tahsil eden bir gelir dairesidir. " 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının, on yü içinde Devlet gelir bütçesine katkıda bulunduğu gelir payı ile % tutarı bir cetvel halinde aşağıya 
çıkartılmıştır. 
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D e v k t Gelir- B ü f e s i Giimriik ve Tekel 
i ;ak: ,nl ığıgel i r ler i (T, . l« . l<lâhi l ) 

Seneler 'Tahinini Lira 

1959 5980630oO0 
15X50 7 281 695 000 
11)61 8 678 703 067 
1962 10 114 861 201 
!!)6:$ 12 101 638 158 
i964 İS 325 405 000 
1965 14 021 419 113 
1966 16 075 253 679 
1967 18 313 489 260 
1968 21 612 211 235 

Tahinini Lira 

2 218 010 303 
3 000 666 086 
2 579 965 6İ5 
L» 281 027 785 
3 00ü 972 665 
3 971 422 709 
3 380 432 253 
5 \:^ 000 000 
6 616 000 000 
7 015 000 000 

v/o l 'ayı 

3i.1 
41.3 
29.07 
22.6 
24.8 
30 
24.01 
31 O 
.:«u 
33.9 

,Bu tab lonun m e s a m e s i n d e n Ş a ş ı l a c a ğ ı üzere on yıllık vasati gelir payınıu % 30'un üs tünde (% 31.27) bu lunduğu görülmektedir . 
Devlet gelirinin üçte b i r inden fazlas ını ' t emin eden bu Bakan l ık harcamalar ın ın Devlet gider bütçesindeki (binde) payını da 

nize arz e tmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 
bilgileri-

deneier 

i 959 
1960 
1.96.1 
1962 
i963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Devlet gider (i mm-ük ve Tekel Bakanlığı 
Binde 

Bü tçe (li<ler BİHeosi Payı % 

5 980 630 000 
7 281 995 000 
8 678 703 067 
10 114 861 201 
12 101 638 858 
13 484 321 237 
14 421 419 113 
16 775 253 679 
18 813 489 260 
21 812 211 235 

25 250 483 
33 709 517 
37 305 000 
39 986 630 
44 753 135 
45 407 45! 
47 126 188 
47 452 753 
~\ 371 343 
* 821. 344 

48 
48 

44 
46 
43 
39 
37 
34 
> • > < > 

oo 
29 
26 
23 
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Yukar ıdak i tabloda yer alan rakamlar ın hiçbir te reddüde mahal, hırakım yan açık ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Gümrük ve Tekel Ba-
kanl ığının 1059 yılı gider bütçesinde binde 44 obm masraf payı, or: v.l ir inde, binde 20 daha düş tük ten sonra, 1968 yılında, binde 23 raka
mına inmiş bu lunmaktad ı r . 

Devlet gelininin üçte bir inden i f l a s ı n ı , lir;, başma m ucuz maliyetle ve mı zor şa r t la r i r i n d e tahsil eden bu Bakanl ığ ın Personel davası 
gerici tadi l ve tedbirlerle giderilmeye a l ı ş ı l m ı ş ve fakat bu hal istenilen köklü bir d e l i k l i ğ e imkân verememiştir . 

Yukar ıda temas olunan tasarının liakaıılık teşkilât ına, memleketimiz ekonomik ve t icari haya t ın ın istediği esaslı bir dinamizm getireceği 
k a m s m d a bulunmaktayız . Sözü edilen tasar ı kammtas ıu -a , (Jümrük ve Tekel Bakanlığı , bütünüyle , gerek merkez teşki lâ t ında ve gerek ma
hallî gümrük idareler inde ye tk i ve sorumluluk dengesine dayaman elemanlar temini ve h iyera rs ık kademeler tesisi mümkün olacak, fuzûli 
işlemler ve yazışmalarla işler sürümcemede bmık ı lmıya rak . formaliteler asgariye indirilecek işlerde süra t ve yeknesakl ık sağlanacak, Gümrük 
vergi ler i nizam ve prensipler inde âdil bir uygu lama ve gelirlerde ar t ış temin olunacak, bu hususlar ın temini için mahall î ve merkezi kont
rol sisteminin işletilmesi mümkün olacak, milletlerarası kuru luş la l l a ilişkiler geliştirilerek, Gümrük politikacı yönünden, m o d e m uvgulama usul
lerini t ak ip imkânı elde edilecekti,-. 

B u tasarının Bakanımın ieşkilâl bünyesine getireceği en öm-mü yenilik gümrük uzmanla" ku ru lunun kurulusuna imkân vermesi olacaktır . 
Öteden beri gümrükle rde gerek esva ve gende yolen ve turis t muavm,eleri isiemlerinden şiicâyet edildiği hepinizin bildiği bir vakıa olarak 
mevcut buluumakumü: . Aiilyarlarca liralık gümrük varidat ını tahsil eden elemanlarda yeter tahs l , ve t a tminkâr bir ücret sisteminin göz önünde 
b u l u n d u r u l m a m ı n bir zaruret o lduğmm bilhassa zikretnmk i s a - i z . 

B u Gümrük Uzmanlar Kuruluna adanacaklarda, yuka r ıda mâruz müspet düşünce ve h ü k ü u l e r l e mücehhez yeni Teşkilât kanunu tasarısı 
gümrük hizmetlerinin, verimli işleyişini sağ lamak imkân ve şar t la r ım önemli kadro la ra görev tazminatı verebilme esasına bağlamış ve bu su
retle özel sektörde daha çok kazanma ve daha raha t yaşama imkân, a rayan kalifiye elemanın kkmefte kalmaları mümkün kılınacaktır. 

Diğer ta raf tan modern uygulama prensip ve esaslarına .-»re ]K<>:5 yılmda hazır lanmış bulunan Gümrük kanunu tasar .s ın .u kanunlaşması 
konusunda, o ta r ih ten i t ibaren yoğim bir çalışma yapılmış bulunmaktadı r . Bir defa kadük olanı tasar ı gecen devrelerde de kanunlaşmak 
imkânını bulamamıştm. 

B u k a n u n tasar ıs ında yer alan yeni hükümler le iihai, edilecek eşyaya müteallik Gümrük Vergileri t a h a k k u k işlemlerinin mükelleflerce 
yapılabilmesi, eşyanın muayenesi;; dahi sahipler ine teslimlerinin mümkün kılınması, halen on kat olan Gümrük Yergisi pa ra cezalarının üc 
ka t a indirilmesi ve ayrıca önemsiz hizmet farklar ı için de p a r a cezası verilmemesi, noksan a lman Gümrük Yergi ler inin tak ip müddet inin , 
int ikal i bir vergi bulunmaları sebebiyle, im yılda.ı bir yıla Indirilmeleıi , tarife ve kıymet konu la r ında idareye vaki sorgula r cevabının idareyi 
de ilzam, etmesi, v e l i l e r i n nak ten tahsili yan ında üc aylık vâdeler hal inde senetlerle de tahsil lerinin mümkün kılınması, yolcu beraber inde ge
len veya posta rejimi dâhil inde gönderilen gayr i t icari mahiyet teki veya. hediyelik vasfm, taş ıyan eşyalar için mükelleflere kolayl ıklar göste
rilmesi ve bilhassa büyük ya t ı r ımlarda bugün mevcut formalite ve yasak i ıh la rm ber ta raf edi lerek yu r t içinde her haımi bir yerde inşa ve 
montaj iş akımına uygun bir Gümrük işleyişinin sağlanabilmesi t<min edilmiş olacaktır . 

Memleketimiz ekonomik yapısının ilgi ile izlediği önemle d ikkat le ve sabırsızlıkla beklediği, ekonomik hayat ımızın esasına müessir t icari eş
yanın giriş, c.ıkış ve t r ans t , reümler ine daha kolay ve ferahlaticı prensip ve esaslar g i r e c e k olan ve halen Meclis gündeminin 8 nci sıra-
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sında, 2 defa görüşülecek fcler a » d a yesalan, bu yeni Gümrük kanunu tasarısnın süratle kaiminlaşmasun ,teımin için gerekli gayret ve yardımın 
gösterilmesini bilhassa temenni etmekteyiz. 

Bakanlıkta 1918 sayılı .kaçakçılığın men ve takibine dair Kanunun tadili üzerinde de çalışmalar yapıl-mış ve hasırlanan tasarı 7 . 2 . 1968 tarihin
de Basibakaınlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulnıuş bulunmaktadır. 

VII - iSon beş yıldaki Gümrük varidatı ile Maliyeye devredilen miktarlar aşağıda gösterilmiştir: 

Seneler 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Bütçe Kanunu 
ille kabul odi]en: 

Tahmin Tahsilat at 

2 911 480 000 
3 256 000 000 
3 691 000 000 
4 947 000 000 
5 315 000 000 

2 401 437 414 
2 941 196 935 
3 473 524 624 
4 021 785 584 
3 404 454 878 (*) 

Kanuna göre 
Fark 

7l0 042 586 
314 803 065 
217 475 476 
925 214 416 

(V Mart - Kasım W68 am sonunu kadar 9 ayhk gelir toplamdır. 

VIII-1968 ve 1969 bütçeleri: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı harcamaları ile gelirlerinin Devlet bütçesi içindeki yerine yukarda işaret olunmuştur. 
Bakanlığın 1969 malî yılı bütçe teklifi 1968 bütçesine nazaran 8 741 507 lira fazlasiyle 62 492 851 liradır Bu miktarın 50 468 851 lirası 

(A/ l ) , 11 027 000 lirası (A/2) v'e 997 000 lirası da (A/3) cetveline dâhil hizmetler karşılığı olarak konulmuş bulunmakladır. 

Bölüm Madde 

(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) cetvellerinde gösterilen fazla ve eksiklerin sebepleri sağ ıda arz edilmiştir 

Ödeneğin çeşidi i t k i s i , Eksiği 

12.000 12.110 Aylıklar 

12.210 Hizmetliler ücreti 

661 869 

159 580 

Mevcut fazlalık kadro dışı terfilerde 1 - 3 üs* derece farklarından mü
tevellit bulunmaktadır. 
İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun ve Ankara teşkilâtında kimya la
bora tuar lar ında mevcut bilgileri noksan odacıların elinde kalan yük-
.sek değerdeki çeşitli âlet ve teçhizatın bakım ve muhafaza* için alın-
masma zaruret nasıl olan 5 aded laborant kadrosunun yıllık ücret tu-
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Baham Madde Ödeneğin çeşidi 

12.270 Teknik personel ücreti 

12.000 12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 

12.500 Kasa tazminatı 

Fazlaısı 

457 710 

50 000 

12.380 Sosyal Sigortalar kuramları ke
senek ve prim karşılıkları 50 348 

1 250 000 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici gö
rev yolluğu 50 000 
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Eksiği 

/tan ile Marmara Denizi ve Boğazlarda kaçakçılığın men ve takibi için 
çalışmakta olan deniz motorlarına telsiz telefon cihazı konulması için 
12 . 7 . 1968 gün ve 6/10370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ve
rilen yetkiye istinaden satmalınacak telsiz cihazlarını çalıştırmak üze
re istihdam edilecek 5 aded telsizci kadrosunun karşılığı olup fazlalı
ğın bundan mütevellit bulunduğu. 
Mevcut Gümrük kimyahanelerinde yapılan tahliller bilhassa plânlı dev
reye girişten sonra çeşitli yatırım malzemesinin ithal çoklumu dolayı-
siyle artmış M i n i m a l d ı r İşlerin muntazam yürütülmesini teminen 
12 aded yevmiyeli kmıyager kadrosunun alınmasına lüzum ve zaru
ret hâsıl olmuş bu kadroların yıllık vevmiye tutanlarını karşılamak 
üzere 457 710* liralık tahsisat teklif edilmiştir 
Geçen seneler harcamalarına göre ödoneğnTkâfi -cimiyeceği anlaşıldı
ğından 1969 ydı için bu maddeye 50 000 liralık ilâve tahsisat konul
muştur. * ' 

Yevmiye ile çalıştırılmak teknik personellin Sosyal sigorta ve primle
rini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
1968 malî yılı Bütçe r-mununa ba»h (R) cetvelinin tazminatlar kıs
mındaki hükme *>re; k -m tazminatın, hak kazanan memurlara nısıf 
maaşları üzerimden de W 7244 sayılı Kanunla t esbit edilen aylık tutar
ları üzerimden ve alâkalı kanunlarda yapılı nisbet'dâhilinde kaza taz
minatı ödenmesi kabul -cvlihniş olduğundan bu esas dairesinde yapıl
makta olan tediyeler icdu ödeneğin kifayet etmiyece^i'anlasddı^ndan 
yapılan hesaplara gö,c'.'.-ecen seneye nazaran bu maddeye \ 250 000 
lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Müfettişlerin yurt dışı geçici görev yolluğu karşılığı olup önümüzdeki 
yıl tetkik ve incelemelerde bulunulmak üzere dış ülkelere 4 müfettiş 
gönderilmesine Bakanlıkça karar verilmiş olduğundan ödeneğin artırıl
mam icabetmiş ve gecen seneye nazaran 50 000 lira fazla teklif edil
miştir. 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

13.230 Aydınlatma giderleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve gi
derleri 

13.000 13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 

15.530 Kara taşıtları isletme ve onar
ma giderleri ' 100 000 

14.000 14.430 Para taşıma giderleri 

16.000 16.810 Bina o n a ™ 

— 798 — 

Fazlaısı Eksiği 

" 50 000 Geçen yıllar harcamalarına göre ödeneğin kâfi gelmiyeeeği a n ı l d ı 
ğından artırılması lüzumlu görülmüştür. 

90 000 Geç-en sene hesaplarına göre ödeneğin kafi gelmediği anlaşıldığımdan 
artırılması zaruri görülmüştür. 

50 000 Geçen yıllar hesaplarına göre ödeneğin yetmediği anlaşıldığından öne
mine binaen bu maddemin takviyesi ve ödeneğin artırılması zaruri bu
lunmuştur. 

335 000 Marmara Denizi ile Boğadanla kaçağın men ve takibi için faaliyette 
bulunan deniz motorlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekiz cihazı ko
nulması için Babanlar Kumlundan izin alınmıştır. Bu cihazları satınal-
mak üze-re geçen seneye nazaran 135 000 İ r a fazlasiyle 250 000 lira 
teklif edilmiştir. 

20 000 Geçen yıl hesaplarına göre ödemeğin yetişmediği anlaşıldığından posta 
işlerinin önemine binaen bu maddenin takviyesi ve ödeneğin artırılması 
zaruri görülmüştür. 

Elde mevcut kara taşıtlarının hemen ekserisi eski model olduğundan 
' tamir ve işletmeleri fazla masrafı icabetti™ ektedir. Geçen yıllara naza

ran ödeneğin kifayet etmediği anlaşıldığından çoğaltılması zaruri gö
rülmüştür. 

130 000 Önceki yıllar sarfiyatının verdiği neticelere göre fazla tahsisata lüzum 
olmadığı anlaşıldığından 130 000 lira noksaniiyle 20 000 lira teklif edil
miştir. 

50 000 Önceki yıllar sarfiyatının verdiği neticelere göre ödeneğin çoğaltılması 
icabettiğinden geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle 350 000 lira 
teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 22.661 Yapı, tesis ve büyük onarını gi
derleri (Bayındırlık Bütçesine) 

22.781 Yapı, tesis ve büyük onarını gi
derleri (Bayındırıık Bütçesine) 

23.000 23.661 Makina, teçhizat alımları ve bü
yük onarımları 

23.612 Taşıt alımları 
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(A/2) Yatırım harcamaları hizmet sektörü 

Fazlam Eksiği 

5 304 000 Ye,niden inşasına bas'anacak olan İzmir, Urfa, Erzurum, Aşkale. Ulu-
dere Muradiye, Özalp' Çukurca, Oökova, Tekirdağ ve Fethiye Gümrük 
idare binaları keşif bodeli olup Devlet Plânlama Teşkilâtınca mevcut 
projesine istinaden vizesi yapmış t ı r . 

Konut sektörü 

1 027 000 

3 499 000 

1 197 000 

Kapıkule, Cilvegözü, Habur ve Gürnulak memur konutlarının inşaatı 
karşılığı olup mevcut projelerime müsteniden Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca vize edilmiştir. 

Deniz motorları inşaatı karşılığı olup mevcut projelerine .müsteniden 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca vize edilmiştir. 
Satmalmacak taşıt bedeli karşılığı olup Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
•kabul ve vize edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına be
deli 400 000 önümüzdeki yıl Marmaris, Bodrum Özalp, Başkale ve Uludere'de ye

mden inşa edilmesi zaruri bulunan gümrük binalarına arsa temini için 
teklif edilmiş olup 1)68 yılında izmir Gümrük Başmüdürlük binası 
için konmuş olan ödenekle mezkûr binaya ait ama satmalmımış olması 
sebebiyle fazla ödeneğe lüzum kalmadığından 1969 yılı için 400 000 
lira eksiği ile teklif edilmiştir. 
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Genel düşünce ve dilekler 

1. Gümmk ve Tekel Bakanlığınca düzenlenen ve uygulanan gümrük politikasının, günümüzün göz önünde tuttuğu prensiplere, düşünce anlayış 
kavramlarına uygun düşmesi ve avnı zamanda memleketimizin gerçeklerine, ekonomik bünyesinin ve ihtiyaçlarının hususiyetlerine en uygun bir 
tarzda yürütülmesi gerekmektedir. " 

Bu tarz bir düzenin eksiksiz işliyelbillmesi, şartlara en uygun hükümlerle İ M edilmiş bir prensipler manzumemi olan yeni bir gümrük kanununa 
ve !bu kanunda yer alacak mücerret hükümleri liyakatle uygulıyacak kalifiye bir personel kadrosuna ihtiyaç gösterdiği izahtan, vareste bulunmak
tadır. 

Bu hal başta Devlet gelirlerinin artmasını ve yurdumuzu ve .halkınım bugünün medeniyet düzeyine götürecek sanayi ve tarımımızın korunma
sını ve gelişmesini mümkün kılacak ve turizm sanayii yönünden de her türlü imkâna salhip bulunmamızın meyvelerini toplamamız! sağlıyacaktır. 

Yukarda arz edildiği üzere en yeni görüş ve uygulama prensiplerini yansıtacak olan hükümlerle mücehhez yeni gümrük kanunu tasarısı ile bu 
kanunu liyakatle ve eksiksiz olarak uygulıyacak, ücret yönünden tatmin edilmiş, bir personel dâvasını halledecek nitelikteki teşkilât kanunu tasa
rısı kanunlaşınca, gümrük hizmetlerine kendilerini bihakkın vakfetmiş kalifiye personele iyi ve cazip imkânlar bağlanacak ve uzun seneler zarfın
da gümrük tekniğini öğrenmiş karakterli âmir ve memurların, geçinememe zaruretinin ağır tazyiki altında mecburen başka hizmet ve sektörlere 
kaymaları da önlenmiş olacaktır. Bu sebeple, Gümrük Kanunu ve Gümrük Teşkilât kanunu tasan lannın kanunlaşmalarını sağlıyacak kademelere 
ulaştırılmaları için gerekli faaliyet ve teşebbüslerin yapılmasını ve gerçekleşmelerine medar olacak yardımların esirgenmemesini zaruri görmek
teyiz. " 

2. Malûmları olduğu üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı da, diğer bâzı bakanlıklar gibi, yüksek öğrenim yapan öğrencilere her yıl kurs ver
mek suremle öğrenimlerimi tamamlamalarma yardım etmekte ve bu suretle yetiştirilen elemanlardan hizmet yönünden ileri yıllarda faydalanmak
ta^. 

Bu şekilde burs verilecek öğrenciler sayısı 40 adeddir. Geçen senelerde her öğrenciye ayda 230 liradan 'burs verilmekte ve aylık 10 000 ve yıllık 
T20 000 lira harcamakta idi. 

Bu yıl Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi tanzim ve Maliye Bakanlığına tevdi edildikten sonra Maliye Bakanlığınca, Hükümet politikası ola
rak, burslu öğrenci aylığının 350 liraya çıkartıldığı kararma varılmıştır. 

Bu durum karşısında her öğrenci için senede 1 200 ve 40 öğrenci için de 48 000 liralık ilâve tahsisata zaruret hâsıl olmuş bulunmaktadır. 
Yukarda maruz imbat muvacehesinde 14.000 nci bölümün 14.520 nci maddesindeki burs giderlerine 48 000 lirabk ilâve tahsisat konulmam zaruri 

ve muvafık mütalâa edilmektedir. 
3. Raporumuzun, VI nci bölümünde, Gümrük ve Tekel Bakanlığının milletlerarası teşekküllerle anlaşmalara davanan ilgiler tesis ettiği hususuna 

temas olunmuştur. 
Bundan önceki senelerde temaslar hemen hemen, merkezi Brüksel'de bulunan, Gümrük İşbirliği Konseyinin çeşitli komite toplantıları çerçevesinde 

yayılan müzakerelere inhisar etmekte idi. 
Halen bunlara ilâveten GATT, Müşterek Pazar, İran ve Pakistan'la aktedilmiş bulunan Belgesel İşbirliği (R.C.D.), Birleşmiş Mi lMer ticaret 

ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Avrupa. Ekonomik Komisyonu Dahilî Nakliyat Komisyonu, Kennedy müzakereleri ve ikili transit anlatmaları 
gibi toplantılara da iştirak etmek zarureti doğmuş bulunmaktadır. 
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Güınrük ^birliği Karneyi t o p M f c dışında kalan yukarda mezkûr müzakereler için 1966 yılında (28 334)) 1967 yılında (59 754) ve 1968 yılında 
da (101 274) liralık ilâve harcama yaprhmshr. 

Mdlletlerarası bu toplantılara, bakanlığın, gümrük tekniği yönünden, diğer bakanlıklar temsilcileri yanında, katılması kaçınılma* bir zaruret halin
dedir. 

Bu durum karşısında Bakanlık bütçesinin 12.000 nci bölümünün 12.872 nci maddesinde yer alan yurt dışı kongre ve konferanslar yolluğuna 150 000 
liralık ilâve yapılmasının uygun ve zaruri olduğunu mütalâa etmekteyiz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesi ile ilgili raporumuzu, bu düşünce ve dilekler dairesinde, takdirlerime sunarız. 

RAPORTÖRLER 
Turan Şahin Orhan Dengiz 

Muğla Milletvekili Uşak Milletvekili 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.440 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.270 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Ayhklar 
819 sayılı Kamın gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Teknik personel ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zammı 
Emeldi keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

12 000 

29 391 562 = 

29 391 561 

1 

3 354 840 

3 244 344 
110 500 

3 381 500 

775 000 
73 000 
37 500 
300 000 
10 000 

2 186 000 

12 000 

42 121 843 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

30 053 431 

30 053 430 

1 
3 972 130 

3 403 920 
110 500 
457 7L0 

3 481 848 

12 

44 801 

000 

350 

12 000 

30 053 431 

30 053 430 

1 
3 972 130 

3 403 920 
110 500 
457 710 

3 481 848 

12 000 

44 901 350 

775 000 
73 000 
37 500 
350 000 
10 000 

2 186 000 

50 348 

775 000 
73 000 
37 500 
350 000 
10 000 

2 186 000 

50 348 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.590 6535 sayılı Kamımı göre verilecek tazmi

nat 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklan 

'YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM' YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 597 801) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı ioin 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 671 440 

200~ööö 
3 461 440 

10 000 

1 500 

4 921 440 

1 450 000 
3 461 440 

10 000 

1 5 0 0 

4 921 440 

1 450 000 
3 461 440 

10 000 

1 500 

4 200 

2 316 801 

300 000 
300 000 

1 

712 000 
45 800 

220 000 

20 000 

4 200 

2 366 801 

300 000 
300 000 

1 

712 000 
45 800 

220 000 

20 000 

4 200 

2 466 801 

300 000 
300 000 

1. 

712 000 
45 800 

220 000 

20 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

/ / - Yurt ekşı yollukları 

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 : 869 000) 

YÖNETIM GÎDERLERÎ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
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 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

310 000 

24 000 
230 000 
155 000 

995 500 

100 000 

200 000 

150 000 
60 000 
380 000 
90 500 
15 000 

4 195 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

360 000 

24 000 
230 000 
155 000 

1 045 500 

100 000 

200 000 

150 000 
60 000 
430 000 
90 500 
15 000 

4 4 640 500 

360 000 

24 000 
330 000 
155 000 

1 045 500 

100 

200 

150 
60 
430 
90 
15 

000 

000 

000 
000 
000 
500 
000 

4 640 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderlci 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık arae,' 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 gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

383 000 

70 000 
0O 000 
240 000 
5 000 
8 000 

1 222 000 

1 100 000 

7 000 
115 000 

570 000 

210 000 
310 000 
50 000 

775 000 

10 000 

15 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

473 000 

70 000 
60 000 
330 000 
0 000 
8 000 

1 407 000 

1 150 000 

7 000 
250 000 

590 000 

~23o7o0 
3.10 000 
50 000 

875 000 

10 000 

[5 000 

473 000 

70 
60 
330 
r, 
8 

000 
000 
000 
000 
000 

1 407 000 

1 150 

7 
250 

000 

000 
000 

590 000 

230 
310 
50 

000 
000 
000 

875 000 

10 

15 

000 

000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.530 Kara taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

J3.540 Deniz taşıtları işletme ve oı.ar.na gider
leri 
KlRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

1.4.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

14.160 Gümrük hizmetleri giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbcti kanunlarla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 

14.430 Para taşıma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

250 000 

500 000 

250 000 

150 000 

5 000 
145 000 

60 001 

60 000 

400 000 

250 000 
150 000 

750 001 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tokamı 
Lira Lira Lira Lira 

350 000 

500 000 

250 000 

60 000 

270 000 

250 
20 

000 
000 

350 000 

500 000 

250 000 

150 000 

5 000 
145 000 

60 001 

620 001 

— 
150 000 

5 000 
145 000 
60 001 

663 001 

1 

60 000 

270 000 

250 000 
20 000 
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Bolüm Madde 

16.000 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.510 
14.520 
14.550 

16.620 

16.710 

16.810 
16.820 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

300 000 
5 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

42 121 843 
4 195 500 
750 001 
345 000 

47 424 344 

350 000 
5 000 

12 000 

44 801 350 
4 640 500 
620 001 
395 000 

50 468 851 

140 000 

8 000 
122 000 
10 000 

345 

25 000 

15 000 

305 000 

140 000 

8 000 
122 000 
10 000 

000 395 1 

25 000 

15 000 

355 000 

188 000 

8 000 
170 000 
10 000 

300 395 000 

25 000 

15 000 

355 000 

350 000 
5 000 

12 000 

44 901 350 
4 640 500 
668 001 
395 000 

50 616 851 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1969 yılı için 

1963 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM-
LARI 

23.000 

HİZMUT SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onanın -iueHeıü 

(Bayındırlık bütçesine) 
KONUT SEKTÖRÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük ona:nn ^ h v l e r i 

(Bayındiriık bütçesine) 

MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI ~ 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.000 

23.000 

23(1.11. Makina, teçhizat aiımiarı ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
VAPJ, TESİS VE BÜYÜK ONARIM
LARI Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞJT ALİM
LARİ VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

6 33 1 000 

5 :m ooo 

! 027 000 

4 696 000 

4 696 000 

499 000 
197 000 

4 696 000 

4 696 000 

6 :Î:;I ooo 

4 690 000 

11 027 000 

3 499 000 
1 197 000 

0 

4 096 000 

4 696 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE . 3ANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

32.000 

35.000 

T - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

82.100 K a m u l a r ı m ı ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR 

:}r,.(ir,<; Kaçakçılarla çarpıma neticesinde ölen
lerin teçhiz, tekfin ve kahir yapma mas
rafları 

DURNEK, BİRLİKKURUM, KURULUŞ, 
SANDİK VE BENZERİ TKŞLKKÜL-
LLRL YARDIMLAR 

35.710 (iümrük Memur ve Müstahdemleri Yardım 
sandığına 

1)00 000 

2 000 

82 000 

S4 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen • Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

900 000 5C0 000 

500 000 " 

2 000 

82 000 

500 000 

500 000 

84 000 

2 000 

82 000 
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1969 yılı için 
1968 ödeneği Hüjdimetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira U r a 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 413 000 413 000 413 000 

36.300 Geçen yular borçları 40 000 40 000 40 000 

36.600 Geri verilecek paralar 373 000 373 000 373~oÖÖ 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 900 000 500 000 500 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 84 000 84 000 84 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 413 000 413 000 413 000 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 1397 000 997 000 997 000 

=3 
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Rapor 
T. B. M. M. Bütçe K a r m a Komisyonu Say ın Başkanl ığ ına 

Tanı». Bakanlığı 1969 yılı bütçe teklifi üzerinde yapınış olduğumuz inceleme, teklif ve icmeıuıiler dmizi aşağıda sunmakiav .z . 
Devlet Teşkilâtı içersinde memleketin ziraat , hayvan ve orman siyasetini uygulamaya ve bu konulara giren isleri ekonomik durumlara 

göre düzenlemeye ıslah etmeye ve teşki lâ tku .d ı rmaya ve geliştirmeye mütaall ik görvler i :î^0;î sayılı Teşkilât ve Vazife .Kamımı İle yüküm
lenen Tarım Bakanl ığına halen ziraate dayai , memleketimiz ekonomisi içimle l.üyük Ş e v l e r düştüğü malumlarınızdır . 

Genel nüfusumuzun % 70 i c ivarmda olan zirai nüfus oranında, son yıl larda, diğer sektör lere kayma ile, tedriei bir azalma görülmekle ise 
de % :î e yaklaşan nüfus a .-tış hızımız dolayısiyle zirai nüfusta mutlak olarak devam!. bir ar t ış görülmektedir . Bu i t ibarla ziraat ımızda is
t ihdam azlığı ve işsizlik çözümlenmesi gereken bir problem olarak karşımızda bulunmakladı r . 

Son. senelere kada r tarımsal ürünlerde .«.örülen art ış daha çok ekilen arazi miktar ın. . . ge..işlemesi suret iyle mev.iana geldiğinden bugün iein 
mariim.l hududuna varan ekilebilir arazi miktar . . . . a r t ı rma imkânı kalmam.sii.-. Ayrıca zirai işletmeler - e rek miras hukuku ve gerekse cift-
çinin tarım dışı yeni iş sahaları bulan. ıyarak arazisi başında kalması sebelmde eok kmuümüş, ve sahibini dahi gecindiremivocek hale gel
miştir . Bu sebepledir ki, ekilen arazi miktar ını ar t ı rma imkânı ka lmadığından büyük bir hızla ar tan nüfusumuzu besliyebilmemiz iein birim 
sahadan daha fazla mahsûl almamız zorunlu bu lunmaktad ı r . 

Kkolojik şar t lara göre modern tarım t ^ m ğ M n memleket ölçüsünde y e t e r i k a d a r kullanılamayışı , sulu ziraatın imkânlarımız misketin-
de geliştirilememiş olması, gübre ve sertifikaıı t ohumluğun henüz arzu edilen seviyede l.!iil;..nıla i.,av.s, farımda arazi ve ise/üeü prodükt ivc 
sinin, düşük olmasına sebebolan faktör lerdir . 

Zirai işletmelerimizin bünyesel b o z u k l u k , ( , ,k parçalanmış olmaları, ekonomik bir büyükliiğe, sahiboîmamaları , t apu ve kadas t ro hizmetleri
nin t a m a m l a n a n l a y ş ı tar ımsal gelişmemizi sinıriıya,, başlıca faktör ler olagelmiştir. 

Bununla beraber halen mevcut 26 milyon hektar l ık işlenen arazi, 28 milyon hektar mera arazisi, ve 10,ö milyon hektar orman arazisi modern 
tekniğin icabettindiği şekilde kullanıldığı ve üretimin hava şar t lar ına bağlılığı azal t ı ld,^. t akd i rde bugünkü nüfusumuzun en az iki kat .m ba
r ındı rma ve beslemesi mümkündür . 

Dengeli bir ekonomiye yönelme yönünden ta r ım sahasında mevcut fazla işgücünün i l i ş e n sanayie kaydır ı lması yan ında tar ım sahasında 
ça l ı şan lann emeklerinin değerlendiri lmesi yönünde yapılacak olan gayret ler le köylü ve çiflcimizin gelir ve tasar rufunun yükselmesi ; yat ı r ım
lar ın finansmanı ve sanayiimizin gelişmesinde önemli bir k a y n a k olacaktır'. 

Bu i t ibarla fazla işgücünü ta r ımdan çekerek dengeli bir ekonomiye yönelmek, marjinal hudu t l a r ına ulasan arazi varlığ.mızın birim .saha
sından daha çok verim a larak ar tan üretimle millî gelirimize önemli ka tkıda bulunmak halkım,/.,., gereği gibi beslenmesini sağlamak, tarım ürünle
rinin ihracat ın ı a r t ı rmak bakımından yur t t a r ımına gereken önemi vermenin, millî gelişnıen.izin % 40 mı sağlıyaıı t a r ım sek tö rünün bu oranında 
son yı l larda görülen azalmaya rağmen daha uzun süre t a r ıma dayalı kalacak millî ekonomimizin bir gereği olduğu kanısındayız. 

•Bu genel görünüşü ile tarımMmzm gelişmesi için İkinci Beş Yıllık Plânda «la s ı ra lambğı üzere : 
a) Üretimin hava şar t la r ına bağlı l ık derecesinin azaltılması, 
b) Halkımızın a r tacak olan besin ve diğer temel iht iyaçlarının karşı lanması , 

http://sinirliya.ii
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e) Tanınsa l üretim metotlarının modernleştir i lmesi, verimliliğin ar t ı r ı lması , 
d) T a n m s a l ürünler ihracat ının o.eliştirilmesi, 
e) Yurdumuzda üreti len her çeşit ürünlere olan ihtiyacın tamamının yur t içinde k a n l a n m a s ı n ı n temini. 
f) Aiodern girdi lerin kullan,İması ve üret imin pazarlanması , tar ım sektöründe kooperatf l leşmenin desteklenmesi. 
g)' Tar ımsal üret imin büyük ölçüde ar t ı r ı lması için gübre kullanılması , 
h) Kredi verilmesinin desteklenmesi ve veri hm kredinin yerinde sarfının temini, 
i) Sulama konusunda yeni ya t ı r ımla ra gidilnu kle beraber daiıa çok yapılmış ve yapı lacak Y a r ı m l a r d a n tam mânasivle faydalanılması , 
i) Tarımsal üret imi ar t ı r rabi lmek, fiyat da lga lanmalarmı azal tmak ve çiftçiyi daha yüksek bir gelir seviyesine erist irebilmek gayesi ile fiyat 

polit ikasının geliştirilmesi, 
k) Tar ımdaki modern girdilerin daha ucuza sağlanması, 
1) Teknolojinin geliştirilmesi ile verimlil ikte art ış sağlanması , 

m) Hayvan la r ın daha iyi beslenmesi, has ta l ık lar ın kontrolü, malzeme, pazar lama i m k â n l a r m m geliştirilmesi, 
n) Balıkçılık konusunda teşki lâ t lanma, avlanma, meto t l a rmm modernleştir i lmesi ve finansman kolayl ıklar ı sağlanması , yur t ie.inde tüke

timin ar t ı r ı lmasına önem verilmesi gibi çalışmaların: hassasiyetle ele a l ınarak tarım hizmetlerinin bu pol i t ikaya uygun J larak yürütülmesi
nin lüzum ve zarure t ine inanmaktayız . 

d ü n d ü n üzere Tarım Bakanl ığ ı ; 
Ziraat işleri Gene lMüdür lüğü , 
Veter iner İşleri Genel Müdür lüğü , 
lOrman Genel Müdür lüğü, 
Zirai Mücadele ve Zirai Karant ina Cenei Müdür lüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
i). Meteoroloji İşleri Genel Müdür lüğü , 
T. Zirai Donatım Kurumu Genel Mdidürlüğü, 
Yem Sanayii A. S. Genel Müdür lüğü , 
T. Süt Endüs t r i s i K u r u m u Genel Müdür lüğü , 
T. Yapağı ve Tiftik A. S. Genel Müdür lüğü, 
Pamuk İşleri Müdür lüğü , 
A t a t ü r k Orman Çiftliği Müdür lüğünden 

müteşekkildir . 

Bu Genel Müdür lük ve müdür lük le rden genel bütçeye dâhil olanlar Zi raa t is ler i Genel Müdür lüğü , Veter iner İsleri Genel Müdür lüğü 
Zirai Mücadele ve Zirai Karan t ina (Jenel M ü d ü r l ü ğ ü ile P a m u k İşleri Müdür lüğüdür . 
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Orman Genel Müdülüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ayrı bütçelere sahibolup bunların 
dışında olan T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü, T. Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü müstakil sermayeli kuruluşlar olup ayrı bütçeleri vardır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığına bağlıdır. 
Söz konusu bakanlığın teşkilât kammu henüz çıkmadığından bu genel müdürlüğün bütçesi de Tarım Bakanlığı Bütçesi içerisine dâhil edilmiştir. 
Buna göre, Tarım Bakanlığının Topraksu dâhü genel bütçeli dairelerinin 1968 yılı durumu ile 1969 yılı bütçe teklifi aşağıda olduğu gibidir : 

1968 Bütçe Tl. 

A / l 
A/2 
A/3 

A / l 
A/2 
A/3 

A / l 
A/2 
A/3 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Toplam 
Ödeme .emrine bağlanan : 
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
•Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

Toplam 
17 . 12 . 1968 tarihi itiba
riyle ödenek artığı : 
Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

414 473 063 
352 069 000 

52 707 370 

819 249 433 

391 389 008 
307ı930 936 

' 
50 873 536 

750 193 480 

23 084 055 
44 138 064 

1 883 834 

Toplam 69 055 953 
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Tanm ürünlerimize a m olan muhtelif hastalık ve haşerelerle gerekli mücadelenin yapılması için 1968 yılı bütçesinde derpiş edilmiş olduğu 
halde kifayet etmiyen tarımsal mücadele sağlık araç, gereç, ve ilâç alımları ve giderleri, ulaştırma, ihale ile yapılacak mücadele hizmetleri, geçici 
görev yolluğu ve tarımsal mücadele işleri işçi ücretleri maddelerine Millet Meclisinin tatilde bulunduğu devrede 6813 sayılı Kanunun birinci 
maddesine dayanılarak 15 000 000 lira ödenek verilmiş olup, bu husustaki kanun da T. B. M. Meclisine gönderilmiştir. 

Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 1047, 1048 ve 1055 sayılı kanunlarla alman 2 622 aded maaşlı kadro için aylık tertiplerine ayrıca ek 
ödenek istenilmiştir. 

1968 yılı Bütçesiyle Bakanlığa verilmiş ödenekler bugüne kadar çeşitli hizmetlere kifayet etmiş ve harcama seyrine göre hizmet tertiplerinde 
fazla cMenek bulunmadığı müşahade edilmiştir. 

Bakanlığın 1968 Bütçesi ve 1969 yılı Bütçe teklifi aşağıdadır. 

1968 Tl. 1969 Tl. 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

414 473 063 
352 069 000 

52 707 370 

481 436 188 
449 662 000 

m 184 162 

Fazlası Tl. 

66 963 125 
97 593 000 

8 476 792 

Toplam 819 249 433 992 282 350 173 032 9J7 

1969 Bütçesi geçen seneye nazaran cari harcamalarda 66 963 125 lira fazla, yatırım harcamalarında 97 593 000 lira fazla ve sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarında 8 476 792 lira fazla olnrak bütçe yekûnu 173 032 917 lira fazla bulunmaktadır. 

1969 yılı cari harcamaları için 1968 yılma nazaran 66 963 125 lira fazlasiyle 481 436 188 lira ödenek talebedilmiştir. 
Fazla talebin bölümler itibariyle hizmetlere dağılışı şöyledir : 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

48 001 851 
2 284 000 
6 742 744 
7 626 830 
2 307 700 

Toplam 66 963 125 
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Cari harcamalardaki fazlalığın personel giderlerindeki kanuni artışlar ve 1969 yılında yeniden tesis edilecek okullardan, tarımsal ve hayvansal 
mücadele, okullar ve taşıt işletme ve onarma giderlerinin artmasından ileri geldiği anlaşılmıştır, 

1969 yılı yatırım bütçe teklifinin Kalkınma Plânı 1969 yılı programma uygun olarak tanzim ediMiği müşalhade olunmuştur. 
'Bakanlığın 1969 yılı yatırım bütçe teklifinin hizmetlere dağılığı şöyledir. 

Ziraat 84 785 000 
Veteriner 30 780 000 
Mücadele 25 000 000 
Toprafcsu 303 792 000 
Pamuk 5 ÎÎ05 000 

Toplam 449 662 000 

Cari harcamalar ve yatırım harcamaları dışında kalan harcamalar, sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları bütçesinde yer almaktadır. 
iBakanlığm 1969 malî yılı bütçesine bağlanan (A/3) işaretli cetvelde yer alan bu ödeneklerin dağdışı şöyledir. 

Döner sermayelere 
Kamulaştırma ve satımı İmal ara 
İkllsadi transferler 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
(leçen yıllar borçları 

Tepkim 

3 150 001 
15 119 091 
XI 249 829 
•2 135 842 
7 479 396 

50 000 

6! 184 l62 

ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Tanm Bakanlığı, Devlet teşkilâtı içerisinde memleketin ziraat, 'hayvancılık ve orman politikasının tatbikine ve İm konulara giren islerin ekono
mik durumlara göre tanzimine, ıslahma ve teşki]atlandırılması ve inkişafına mütaallik hizmetleri görmek üzere 4 . 6 . 1938 tarihinde kabul edi
len 3203 savdı Tarım Bakanlığı görev ve teşkilâ; Kanununa göre görevini ifa etmektedir. 

Bu kanunun 6 ncı maddesine göre genel müdürlüğün görevlerini şu şekilde hulâsa etmek kabildir : 
a) Memleket ziraat politikasını yürütmek, 
b) Ziraat üretimini iç ve dış ekonomik icaplar;,, göre düzenlemek ve ıslah etmek, 
c) Zirai araştırma, ıslah, üretme ve temizleme müesseseleri kurmak, 
d) Tohumların tescili, kontrol ve sertifikalar.™ yaparak yüksek vasıflı tohumluk sağlamak, 
e) Zirai ürünlerin memleket içinde işlenip kıymctlendirilmesine çalışmak ve bunun için lüzumlu tesisat, kurmak ve kurdurmak 
H Zirai üretimi canlandıracak ve çoğaltacak Ivşkiiât .meydaua g i r m e k ve ted1)rl<r a!maf, 
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g) Ev, çiftlik ve köy ekonomisinin düzeltilin esini ve düzenlenmesine çalışmak, 
h) Okul içi ve okul dışı zirai eğitimi teşkilâtlandırmak, 
1) Ziraat alet ve makinaları üzerinde araştırmalar yaparak memleket şartlarına en uygun ziraat alet ve makinalarım bulup kullanılmasını teş

vik, murakabe ve yurt ölçüsünde organize etmek, 

j) Ziraat odaları ve ziraat teşekkülleri kurmak ve murakabe etmek, 
k) Bunlar dışında özel mevzuatla yüklenen vazifeleri yapmaktır. 

I - HİZMETLER : 

Ziraat isleri Genel Müdürlüğü bu hizmetlerini 67 il teknik ziraat müdürlüğü, 580 ilee ziraat teknisyenliği, 505 köy teknik ziraat öğretmenliği, 
17 araştırma enstitüsü, 36 araştırma istasyonu, 2 lâboratuvar, 2 tohum üretme merkezi, ' 13 fidan lık, 31 ziraat meslek okulu ve 5 ev ekonomisi 
okulu vasıtasiyle yapmaktadır. Bu kuruluşlar yüksek verimli, hastalıklara mukavim bitki ve hay van çeşitlerini bulmak iein araştırmalar yapmakta, 
çiftçinin ihtiyacı 'bulunan tohum, f i d a n , fide, çubuk ve damızlık hayvan üretmekte ve yetiştirmekte, araştırmalar neticesinde bulunan yeni me
tot ve modern tarım bilgilerini çiftçinin ayağma'götürmekle, çiftçi ailelerinin kadın, erkek ve çocuklarının eğitimi ile görevlerini yerine getir
meye çalışmaktadır. * ^ 

Genel müdürlüğün cari, yatırım ve transfer harcamaları bütçesinin 1963 - 1968 villan arasında aşağıda görüleceği üzere deyamlı bir artış 
gösterdiği anlaşılmaktadır : 

Ödenek miktarı Tl. 

1961 171 961 882 
1965 191 256 028 
1966 210 226 325 
1967 241 517 152 
1968 247 671 499 

Toplam 1065~632~886 

1969 da teklif edilen 306 240 363 Tl. dır. 

Yapılan tetkiklere göre 1963 yılından 1968 yıh na kadar verilen ödeneklerle tarla bitkileri, bağ ve bahçe, hayvancılık konularında araştırma ve 
üretim yapan müesseseler yanında ayrıca FA() (I)ünya Gıda ve Tarım Teşkilâtı) ile işbirliği yaparak ziraat v'e hayvancılık yönünden 'inceleme 
ve araştırmalar yapan Yalova ve Menemen'de iki araştırma merkezi kurulmuştur. 

(1966 yılında mevcudolan 6 bölge ziraat okulu, 5 teknik ziraat okulu, 3 teknik bahçıvanlık okulu, 1 ev ekonomisi okulu ve 1 makinist okulu, 
18 veni okul ilâvesi ile 34 aded ziraat meslek Okulu sekline çevrilmiş ve bunun vanında 5 ev ekonomisi okulu ihdas edilmiştir. 
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Son beş yıllık müddet zarfında teknik ziraat okullarından 2 255, teknik bahçıvanlık 
nomisi okulundan da 157 mezun ki ceman 4 891 mezun verilmiş bulunmaktadır.) 

1963 - 1968 yılları arasında müesseselerde üretilerek çiftçiye dağıtılan fidan, fide, 
sisler ve diğer hizmetler aşağıda gösterilmiştir : 

okullarından 645, bölge ziraat okullarından 1 706, ev eko-

çubuk ve damızlıklarla teşkilât tarafından yapılan zirai te-

Dağıtüan fidanlar 

Yılı Meyve fidanı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

2 067 444 
2 786 862 
3 090 008 
3 771 293 
3 682 948 
2 189 438 

Zeytin 
Mdanı 

89 548 
96 000 
72 000 
87 320 
83 000 
97 250 

Fide 

8 075 270 
9 000 000 
9 500 000 
10 000 000 
12 000 000 
13 000 000 

A. Asma 
çubuğu 

1 905 334 
2 614 055 
2 744 108 
2 895 061 
2 890 548 

Yerli Asma 
çubuğu 

373 400 
969 479 

1 254 003 
1 471 396 
1 455 900 
1 455 900 

Top. 

(*) 1969 

17 587 993 525 118 61 575 270 14 685 506 6 980 077 

2 790 619 100 000 14 000 000 2 958 691 1 352 80 800 

(*) 1969 yûx uygulaması için öngörülen program hedefleridir. 

Dağıtılan küçük evcil hayvanlar 

.Yılı Civciv -(aded) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

397 913 
635 811 
089 581 
333 020 
500 000 
461 361 

6 417 689 

Damızlık 
Yumarta (aded) 

336 992 
306 403 
278 048 
356 931 
500 000 
444 356 

2 222 730 
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Gübre tüketimi 
Kullanüan 

Yüı Gübre miktarı (ton) 

~1963 426 421 
1964 532 000 
1965 812 912 
1966 1 025 756 
1967 1 700 000 
1968 2 042 000 

Toplam 6 539 089 
(*) 1969 3 440 000 

(*) 1969 yü, program hedefi 

Tohumluk dağıtanı 

Yılı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Toplam _ 

(*, 1969 
(*) 1969 yd, program hedefi 

Dağıtılan 
tohumluk 
miktarı 

(Ton) 

723 62 
61 919 
83 250 
141 757 
193 130 
248 245 

791 024 
376 260 
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Yılı 

ZIMZ 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

?oplam 
(x) 1969 

Top]u 
bağ 

tesisi 

zr 
11,4 

6 
7,7 
9,2 

12,7 

47,0 
4,7 

Zeytinlik 
besisi 
Aded 

- 8 2 0 -

Yapılaıı t ö s l e r 

Yon. 
i k i l e r i -Mcr'a 

tesisi ıslahı 

1 831 274 
1 252 000 
1 352 260 
1 061 800 
1 020 450 

6 740 623 
500 000 

166,8 
222,8 
279,6 
195 
173,3 
159,5 

1 697,0 
1 920,0 

(000) dekar. 

15,4 
54,2 
71 
54 
30,4 
10,0 

265 0 
30,,0 

Yeşil yem 
silosu 
Aded 

— 
— 

167 
234 
216 
205 

~ 822 
-

Sıvat 
besisi 
Aded 

942 
1 :Î40 
1 634 
1 700 

786 
840 

ZZl2 
915 

(x) 1969 yılı program hedefleri 

2. Yatırımlar : 

Bos Yıllık Kalkınma Plânında yer alan genel müdürlüğün yatırımları yıldan yıla artan bir seyir takibetmistir. Yatırını ödenekleri özellikle 
bağ ve bahçe, cayır mer'a ve vom bitkileri tesisleri, araştırma müessesleri, ("darı ve* tohum üretme merkezleri inşaatlarına tarım okullarının yapıl
masına ve teşkilâtın ihtiyacı' bulunan makma ve teçhizat ile taşıt alımlarına harcanmıştı.-. 

Genel müdürlüğün 1968 yılı Bütçesi ile 1969 yılı bütçe teklifi mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1968 1969 

(A/ l ) 
(A/2) 
(A/3) 

154 840 132 184 776 523 
61 530 000 84 785 000 
31 301 367 36 678 840 

247 671 499 306 240 363 
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Taşı- alımları ile ilgili y a t a n l a r , Devlet Malzeme Ofisi a r a d ı ğ ı ile p e k l e ş t i r i l m e s i mecburiyeti bulunduğundan aşağıdaki nisbdttc tahak
kuk edebilmiştir. 

Taşıt alımları 

Yılı 

11)64 
1965 
1966 
1967 
.1968 

Toplam 

Programdaki 
miktar 
Adod 

174 
97 
114 
99 
105 

Alman 
Aded 

74 
— 
67 
75 

8 

589 224 

1969 programına konulan taşıtların cins ve mik'a: k:n aşağıda gösterilmiştir. 

129 aded arazi Pick-up 
17 » arazi binek 
4 » kamyon 

"150 .(il). Sermaye hariç) 

Teşkilatta. 28 . 12 . 1968 tarihi itibariyle 124:1 aded taşı t bulunmakta ise de bunlardan 683 adedi ekonomik ömrünü fazlası ile doldurmuş 
olduğu anlaşılmaiktadır. (Mevcut bu taşıtlarin 56 adedi buğday projesi için bedeli döner sermayeden ödemen vasıtalardır.) 

ilimi ve tesis yatırımlarına ait projelerin tanzimi ve kontrol'işlerinin yürütülmesi Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile araştıuma tohum, üretme, fidanlıklar ve tarım okullarının rantabl bir araziye kavuşturulması 
için arazi satmalmnnş, yeni kurulan döner sormaye işletmelerine ödenek tahsis edilmiş, ziraat .»lalar, «-av tesis kredisi zirai tahvillerin faiz 
farklar, muhtaç çdimlere d a ğ ı l a n tohumlukların masrafları karşılığı olarak konulmuş olan ödeneklerin" zamanında transfer edilerek verinde 
kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Bakanlıkça arazi edinmede istimlâkten mümkün , . „ „ , ! „ kaçnnl.na.ktn, Hazine ve belediye arazilerinin kullanılması yoluna, gidilmektedir. 

3. 1968 yık -bütee uygulaması : 
Tıkmış buhmaırkadn, kanunundan sonra t e şk i l im kadrosuzluk sebebiyle 2919 sayılı Kanuna göro tâyin edilmiş eleman bulunmamaktadır. 

http://ka�nnl.na.ktn
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Yılı içinde işçi giderleri ile geçici görev yolluğuna aktarma yapılmıştır. Araştırma ve üretim yapan müesseseler ve tarım okullarında çalı
şan işçilerde toplu sözleşmelere gidilmiş ve bu sözleşmelerle işçilerin ücretlerinde zam yapılmış giyim eşyası verilmesi, çocuk zammı, ölüm yar
dımı yemek ücreti gibi sosyal haklar tanınmasından dolayı ilgili maddesindeki ödenek kifayet etmediğinden yılı içerisinde aktarma yoluna gidil
miştir. 

4. 1969 yılı bütçe teklifi : 

'Genel müdürlüğün 1969 yılı bütçe teklifinin 1968 yılı Bütçesi ile mukayesesini gösterir tablo aşağmı çıkarılmıştır. 

Yılı 

1969 

Fark 

Toplam 
Bütçe Tl. 

247 671 499 

306 240 363 

~58568~864 29 936~391 ~ 2 3 ~ 2 o 7 ^ 

VKTKliINM* IŞLEKT (ÎENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/l) Tl. 

154 840132 
184 776 523 

(A/2) TL 

~61 530 000 
84 785 000 

(A/3) Tl. 

"31301^ 
36 678 840 

5 377 473 

Memleketimiz hayvancılığının geliştirilmesi yönünden M i y e t gösteren bu genel müdürlüğü hizmetlerinin memleketimiz hayvancılık potansiyelin
den âzami derecede yararlanılmam iyi ve bol miktarda hayvani mahsul alınması, hayvancılık işletmelerinin düzenli bir besleme sistemi içinde bu
lunması, dahilî hayvansal ihtiyacımız dışında ihracatm geliştirilmesine önem verilmesi yolunda oknaşı gerekmektedir. 

1968 yılında her türlü salgın ve parazitler hayran hastalıklarına karşı mücadele yapılmış bu amaçla 57 047 noktada 31 577 630 baş hayvanın 
koruyucu olarak ilaçlandığı veya aşılandığı, âdi hastalıklara karşı hastane, dispanser ve kliniklerie tedavi edilen havvan sayısının 404 210 olduğu, 
bunlara ilâveten memleket sathında 39 870 412 baş hayvanın muayeneden geçirildiği bildirilmiş lir. 

1969 yılında da 50 000 000 bas. hayvanın muayene edileceği ve 40 000 000 bas. hayvanın da çeşitli ha s t ı k l a r a karsı aşılama ve ilaçlama yapüa-
cağı belirtilmiştir. 

Bildirildiğine göre hayvan hastalıkları ile muadelede kullanılmak üzere bakterioloji enstitüsü ve lâboratuvarlarmda 39 721 059 doz aşı, 6 661 
doz serum, 497 265 doz biyolojik ve 386 700 doz kimyevi madde istihsal edilmiştir. 1969 yılında 48 000 000 doz aşı, 9 000 doz serum, 675 000 doz 
biyolojik madde istihsal edilecektir. 

1. Damızlık hayvan üretme «Ve ıslah faaliyetleri : 

Hayvanların ıslahı amaciyle damızlık ihtiyacım karşılamak üzere 1968 yılında haralar ve inekhanelerdc 933 bas erkek, 940 baş dişi sığır, 6 873 
baş erkek, 6 844 baş dişi yerli ve merinos koyum, 750 baş erkek ve 790 baş dişi tiftik keçisi, 227 ıbaş erkek ve 250 baş dişi atın damızlık olarak 
üretildiği anlaşılmaktadır. 
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1968 yılında; 
a) Ye« i r i c i l e re 5 086 baş yerli ve merinos koyunu, 271 baş erkek, 1 862 baş inek damızlık olarak tevzi edilmiştir. Bunlara ilâveten fakir 

köylere karşılıksız olarak 170 baş damızlık boğa verilmiştir. 
b) Eskilerine ilâveten 4 sığır tabiî tohumlama lâboratuar ı , 8 koç ve tiftik deposu daha hizmete girmiş ve 395 aygır aşım durağı açılmıştır. 

Mevcut ıslah tesislerinde 858 koç, 581 tiftik teke, 688 boğa ve 1 113 aygır ıslah için kullanılmış ve yaklaşık olarak 14 525 tiftik keçi, 64 734 baş 
inek ve 41 953 kısrak tohumlanmıştır. 

c) iSuni tohumlama faaliyetlerine 200 sığır ve 150 koyun tohumlama istasyonunda devam edilmiş ve Karan 1968 sonuna kadar 153 353 
inek ve 260 844 koyun tohumlannııştır. 

Hayvan ıslah faaliyetlerine 1969 yıhnda aynı hızla devam olunacağı, 1 000 süt sığır işletmesi, 10 000 besi sığar işletmesi, 700 merinos koyun 
işletme-si, 10 000 besi koyun işletmesi, 100 tiftik keçi işletmesi, 10 000 damızlık kanatlı, 100 kasaplık piliç ve 2 500 arıcılık işletmesinin kurul
masına 200 000 inek ve 350 000 koyunum suni yolla tohumlanmasına çalışılacağı bildirilmiştir. 

d) Hayvan ıslah hizmetlerine paralel olarak yürütülen soy kütüğü, süt yağ kontrol çalışmalarına deva-m edildiği ve 23 ilde 2 201 baş siyah 
-alaca, 2 333 baş montafon ve 175 baş jersey ineği soy kütüğü ve tescilinin yapıldığı beyan edilmiştir. 

«) Canlı hayvan üretim bölgelerinde canlı hayvan arzına teşkilâtlı mahreçler meydana getirmek üzere hayvan pazarları tesisi program-
laştırılmış olup, böylece canlı hayvan ve hayvansal ürünler üretiminin gelişmesinde önemli rol oynıyacak fiyatın teşekkülü sağlanmış olacaktır. 
Halen inşa halinde olan 11 hayvan pazarı tesisinin bitmek üzere olduğu belirtilmiştir. 

2. Kredi : 
Hayvansal üretim için T. C. Ziraat Bankası kaynaklarından 1969 yılı için 350 000 000 liralık kısa, 240 000 000 liralık orta ve uzun vadeli 

kredi plasmanı ayrıldığı tesbit edilmiştir. Ayrıca damızlık nüvelikler için 60 000 000 liralık ve besi projeleri için kargılık paralardan 25 000 000 
lirahk kredi plasmanı uygulanacaktır. 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1968 yılı yatırımlarının sektörü, proje sayısı, proje tutarı, yapılan nakit h a r e k a t a ve Eylül 1968 

ayı itibariyle uygulama nimetleri ayrıca 1969 yılı yatırım teklifleri genel hatları ile aşağıda verilmiştir. 



-5° J™* •t* -** >p "o "öo "en 

CO 

H3 

03 

° 
8 

w * 

İ!f 

U> 

o o 

Er M 

©I 
I 

00 

o o o 

^ w to 
• • • 

a-

M M M 

S e n o o o o o o o o o 
o o o o Q O O O o o o o 

3 
o_i. 

as 

5 5 nn 5 3 
2 V 

o 

ES 

Ol 

1 

3" 9 •0. s 

e* 

İS 
en 

Ol as co 

B!fLg 
8 § *• 

CD 

g 
00 00 

oo 

00 M O 
*» O rf^ 
© O a> 
o o o 

CO 5 
en co rf* 
M - j » 

02 
CP, 

gI 

Sİ Q 
S- ® 
4 Co 

n B 

Sİ 

i 

8 

I -



35 - Tarım Bakanlığı - 825 -

Proje Program 
Projenin adı Sayısı tutarı 

6. Devam eden işler 19 16 850 000 

Genel Bütçe toplamı ~ÜT 47 630 000 
7. Döner sermaye 

yatırımları 4 2 731 000 

48 50 361 000 
B) Deri ye kösele sanayii : 

8. Dericilik ve m e s a h a yan 
ürünleri araştırma 
enstitüsü 1 3 500 000 

C) Eğitim sektörü : 

9. Hayvan Sağlık Memurları 
Okulu 5 7 500 000 

Genel toplam ~ ~ â T 61 361 000 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 1968 yılı cari ya t s ım ve transfer harcanaları bütçesi ile 1969 yıh Büfo<?e teklifi Aşağıda olduğu gibi
dir. 

19,68 Tl. 1969 Tl. 

Cari 66 889 640 71 040 840 
Yatırım 24 610 000 30 780 000 
'Transfer har

camaları 8 495 781 6 571 226 

Toplam 99 995 421 108 392 066 



1 
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ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarımsal üretimde, bitki hastalık ve zararları ile mücadelenin zorunluluğu ve taşıdığı önem malûmdur. Mücadele hizmetleri ikmal edildiği 
takdirde, elde edilmesi mümkün olan tarım ürünleri, bâzı ahvalde % 100 e kadar yükseılebilen bir tahribatla uğramak suretiyle, diğer bütün tedbir, 
emelk ve masraflar boşa gidebilir. İşte ziraii mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğünün anagörevi, hastalık ve zararlılardan doğan ve mem
ieketimizde oldukça büyük bir yekûn tutan ürün kayıplarını asgari hadde indirmektir. Bunun yanında, tarım ürünlerimizin kalite bakımından 
iç ve dış pazarların (istediği niteliğe ulaştırılması, ihraç edilmelerine engel teşkil eden hastaılık ve za r a r l ı ndan temizlenmesi, memleketimize 
yurt dışından girmesi muhtemel tehlikeli hastalık ve zararlıların girişlerinin önlenmesi ve yıırdumuzun her hangi bir yerinde görülen hastalık 
ve zararlıların diğer temiz bölgelere sirayetini önlemek te eslas görevleri arasındadır. 

Genel-Müdürlüğün bu görevlerini tasaca dört anagrup altında toplıyarak incelemek mümkündür. 

1. - TatbiM mücadele hizmetleri : 
a) Türkiye'deki bitki hastalık ve zararlılarının tamamına karşı doğrudan idoğruya Devlet eliyle mücadele yapılması (imkânsızdır. Bu sebeple, 

tatbiki mücadele hizmetlerinde nihai gaye, mücadele tekniğini öğrenerek ve zinai mücadeleyi benimseterek, çiftçilerimizi kendi bitkileri üzerin
deki hastalık ve zararlılarla kendileri mücadele yapar ve yaptırır hale getirmektir. Bu maksatla demonstrasyon ve Devlet yardım mücadeleleri 
ile çiftci eğitimi faaliyetlerine devam edilmektedir. 

b) 'Bölge çapında ani olarak çıkan ve süratle yayılan istidadı gösteren ve önlenmesi çiftçilerin kudreti dışında bulunan hastalık ve zararlı, 
lara karşı, Genel Müdürlükçe bizzat mücadele yapılmaktadır. 

c) Zirai mücadelenin çiftçiler tarafından henüz bilinmediği veya benıimsenmediği yerlerde mücadele işleri çiftçilerle işbirliği yapılarak Ge
nel Müdürlüğün ilâç, alet ve teknik yardımı ile ve onun yönetim ve denetimi altında yürütülmektedir. 

d) Zirai mücadelenin ç i f t l e r ce tamamen benimsendiği yerlerde ise, mücadele işleri, Genel Müdürlüğün teknik yardım ve yol göstericiliği 
altında çiftçiler tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük testoilâtı, tehlikeyi çiftçilere duyurmakta, hastalık ve zararlıları teşhis etmekte, 
bunların önlenmesi için en uygun ilâç ve mücadele metodunu tavsiye etmektedir. 

Bu ana prensipler dâhilinde yapılan mücadeleler yıldan yıla .artmaktadır. 1966, 1967, 1968 yılı 1 Aralık tarihine kadar Devlet ve halk tarafın
dan yapılan mücadelerle 1969 yılı programı aşağıda kısaca gösterilmiştir. 

Mücadele Mücadele 
yapılan saha yapılan ağaç İlaçlanan 

(Milyon sayısı (Milyon tohumluk 
Yıllar hektar) aded) (Ton) 

1966 2,2 34,8 750 000 
1967 3,2 43,2 828 621 
1968 3,6 43,2 589 338 
1969 4,7 65,3 1 3 1 1 5 8 0 
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1968 yıh mücadele faaliyetleri balen devam etmektedir. Malî yıl sonuna kadar programlara göre ilaçlanacak saha, 3,8 milyon hektara, ilaç
lanacak tohum da 962 000 tona yükselecektir. 

1968 yılında yapılan mücadeleler yanında eğitim ve yaym çalışmalarına da önem veilmiş ve yıl içinde yapılan 2.380 demonstrasyonu 34 547 
kişi izlemiş, yapılan 203 laded kısa devreli kursa, 6 352 kişi katılmış, 14 430 kişinin iştirak ettiği 283 tarla günü yapılmış, 171 332 kişinin katıldı
ğ ı 7 572 aded konferans ve toplantı düzenlenmiş 105 825'kisinin izlediği 992 aded filim ve slayt gösterisi yapılmıştır. Bu arada. 25 175 aded afiş ve 
pano, 164 700 çiftçi mektubu 73 445 aded çeşitli neşriyat çiftçiye intikal ettirilmiş, radyoda konulanımıza ait 160 aded konuşma yapılmıştır. 

1969 yılında da anaprensiplerin ışığı altında çalışmalara devam edilecek, Devlet ve halk tarafından 4,7 milyon hektar sahanın ilaçlanması 65,3 
milyon çcsitM meyva ağacında gerekli mücadelelerin yapılması ve 1 311 580 ton tohumluğun sürmeye ve çeşitli toprak altı zararlılarına kars! 
ilaçlanması sağlanacaktır. Eğitim ve yaym çalışmalarının üzerinde de ehemmiyetle durulacak ve yıl içinde 2 150 demonstrasyon, 462 kısa süreli 
kurs, 1 330 tarla günü, 8 230 toplantı ve konferans ve 1 745 filim ve slâyt gösterisi tertiplenecektir. Bu arada 32 060 afiş ve pano 100 000 broşür, 
475 000 çiftçi mektubu çiftçiye intikal ettirilecektir. Radyolarımızda konumuza dair 198 konuşma yapacak t ı r . 

1968 yılında Güney ve Güney - Doğu illerinde epidemik bir hal alan süne haşeresine karşı 14 uçak, 750 motorlu tozlayıcı kullanılmak sure
tiyle 1 780 313 dekara 3 981 ton ilâç atılarak bu zararlıların tahribatına meydan verdirilme mistir. Bu haşerenin yapılan kışlık sondalamalarına 
göre 1969 yılında yine 'geniş çapta bir epidemi yapacağı anlaşılmış olduğundan 2 240 000 dekar sahada mücadele yiapılacak şekilde gerekli tedbir
ler alınmış durumdadır. 

2. - Zirai mücadele araştırma hizmetleri : 
Kültür bitkilerine arız olan hastabk ve şaraplılara karşı, çeşitli bölgelerin ekolojik şartlarına göre ve bu konuda hızla ilerliyen teknik ge

lişmelere paralel olarak en müessir, en ucuz, en prat ik ve en az yan zarar tevlideden mücadele metotlarım bularak, tatbikata intikal ettirilmek; 
memlekete ithal edilen veya Türkiye'de imal edilen zirai mücadele ilâçlarının fizikî ve kimyevi tahlillerini, biyolojik ve toksikolojik deneme
lerini yapmak, araştırma hizmetlerinin kısaca gayelerini teşkil etmektedir. 

1968 yılında 272 saded araştırma projesi üzerinde çalışılmış ve bunlardan 84 adedi neticelendirilerek tatbikata intikal* ettirilmiştir. 1969 yı
lında da 220 aded araştırma projesi üzerinde çalışılacak, lüzumlu yerlerde geçici araştırma istasyonları açılacaktır. 

3. - Zirai karantina hizmetleri : 
1 . 1 2 . 1968 tarihine kadar karantina hizmeti olarak, ihrıacedilen 675 460 ton ithal edilen 17 802 ton zirai ürünün karantina muayeneleri ya

pılmış; bu meyanda 53 714 ton ürün de fümigasyona tabi tutulmuştur. Yıl içinde 224 677 114 aded fidanın da karantina kontrolü yapılmıştır. 

4. - Zirai mücadele ilâç ve aletlerinm temin ve kontrolü hizmetleri : 
Zirai mücadele ilâç ve aletlerinin; yurda sokulmasının, yur t iç inde imâlinin, âzami satış fiyatlarının tesbitMn, piyasaya arzı ve satış! is

lerinin, 6968 sayılı Kanun ve buna ilişkin nizamname hükümlerine uygun olanak yürütülmesi de Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. Zirai 
mücadelenin gerektirdiği gibi ve zamanında yapılmasını temin maksadı ile yeteri kadar ilâç ve aletin kullanmaya hazn- olarak piyasada bulun
durulmasına, tamtılmasma, kullanılmalarının müstahsıla öğretilmesine müstahsilin bunları kolaylıkla ve mümkün olduğu kadar kredi yoliyle te
min etme imkânlarının hazırlanmasına,, bunların yerli olarak imali ile daha ucuza temin edilebilmelerine çalışılmaktadır. 
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Genel Müdürlüğün 1968 malî yılı bütçesi ve 1969 

1968 bütçe 
rakamı. 

ödeneğin çeşidi (Tl.) 

yılı bütçe 

1969 yılı 
teklifi 

(Tl.) 

teMifi 

1968 yuma göre 
fazlası noksanı 

(Tl.) (TL) 

(A/ l ) Caıfi harcamalar 64 675 540 73 586 040 8 910 500 _ 
(A/3) Sermaye teşkili ve taransfer hamımlalan 2 095 001 2 000 001 - 95 000 
(A/2) Yatırım harcamaları 12 100 000 26 700 000 14 600 000 -

Toplam 78 870 541 102 286 041 23 510 500 95 000 

Genel Müdürlük, yıldan yıla artan mücadele hizmetlerini yeterl idir şekilde yapabilmek gayreti içindedir. Yalnız bütçeyle verilen imkânlar 
ihtiyaca cevap vermekten uzak almaktadır. Bu yüzden, 1967 yılında 8 085 000 lira, 1968 yılında da 15 000 000 Mra ek ödenek Bakanlar Kurulu 
kararı ile verilmiştir Mahsullerimize arız olan ve yılda ortalama 8 milyon lira değerinde tahminen 9 milyon ton çeşi t l ziria* ürünün kaybına se-
bebolan çeşitli hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yeterli bir mücadele yapabilmesi ve bunların zararlarını haddi asgariye indirebilmesi kontenjan 
dâhilinde hazırlanarak teklif edilen bütçe ile mümkün 'görülmemektedir. Bu nedenle, dilek bölümünde lişaret edilen maddelere teklif edilen öde
neklerin behemehal fflâve edilmesine mutlak surette zaruret vardır. 

Yatırımlar 

Genel Müdürlüğün, 1968 yılı yatırım programında 12 000 000 Mra değerinde 14 aded projesi bulunmaktadır. Bu yatırımların 1 . 12 . 1968 tarihine 
kadar olan uygulama durumu şöyledir : 

Bölüm Madde Proje konusu 

1968 yılı Fizikî 
program uygulama 

tu t an oranı 
(1000 Tl.) 0%) 

22.000 22.111 İnşaat ve tesisat 
23.000 23.121 Makina ve teçhizat alımı v,e büyük onarımlar 

23.122 Taşıt alımı ve büyük onarımlar 

Toplam.. 

3 690 
5 100 
3 300 

61,0 
55,1 
16,4 

12 100 46,3 

Bu projelerden inşaat ve tesisat projeleri Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmektedir. Genel Müdürlükçe yürütülen makina ve teçhizat lalımı ve 
büyük onarımlar yatırımları uygulaması 1 . 1 2 . 1968 tarihinde % 55,1 ise de geri kalan kısımlarının sipariş ve mukaveleye bağlanmış olduğu ve 



35 - Tarım Bakanlığı - 829 -

malî yılın sonuna kadar tamamına yakın bir kısıntının gerçekleştirileceği Genel Müdürlük yetkililerince ifade edilmiştir. Taş* alımı ve büyük 
onarımlar projesinin uygulama durum Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak tahsise bağlı bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün 26 700 000 lira tutarındaki 16 aded projeden müteşekkil 1969 yılı yatırım prognamı teklifi aşağıda verilmiştir. Bu yatı
rımların realize edilebilmesi ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 yılında yürürlüğe koyduğu proje tipine göre gerekli harcamaların yapılabilme
si için bütçenin (R) formülünde dilek bölümünde ifade edilen ilâvelerin yapılması zaruridir. 

1969 
programı 

Bölüm Madde Proje konulan (1000 TL) 

22.000 22.111 İnşaat ve tesisat 4 642 
22.161 2&r. Müc. Ylapı tesisi ve büyük onarım giderleri 5 812 
22.162 Teknik personel ücreti 1 9 6 0 
22.163 Tek Per. geçici görev yolluğu 150 

23.000 23.121 Makina teçhizat alımı ve büyük onarımlar 6 636 
23.122 Taş ı takmı ve büyük onarımlar 7 500 

PAMUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 
Tarım Bakanlığı Pamuk İşleri Müdürlüğü 3203 sayılı Balkanlık Teşkilât Kanununun 8 ne* maddesine göre kurulmuş müstakil bir müdürlük

tür. Hizmet kaplamına giren görevleri ilgili kanunlara 'göre şunlardır. 
a) Araştırma görevlerü konusunda memleketimizde yetiştirilen pamukların verimlilik, has t a l ı l a r a mukavemet, e r k e n e » , münavebe, koza 

ve iplik vasıfları ve maliyeti üzerinde ekonomik .araştırmalar yapmak. 
b) Islah görevlerinde pamukların seletoiyon ve molezlemeıler yolu ile ıslâhı sağlanmak, 
c) Deneme görevleri arasında dntrodüksiyon, verim, kültür denemeleri ile bölge çeşit ve münavebe denemeleri yapmak;, 
d) Araştıma, ıslahı ve deneme sonucunda üretimi kararlaştırılan çeşitler© ait pamuk tohumluklarını bölgelerin ihtiyacına yeter mik

tar ve niteliklerde üretmek ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, 
e) Gerök teknik elemanlar ve gerekse pamuk çiftçi]erinin bilgi ve görgülerini artırmak üzere kurslar, seminerler, toplantılar, tarla günleri 

ve demonstrasyonlar tertiplemek; ayrıca bu konularda kitap, broşür ve bültenler yayınlamak ve radyolarda yayımlar yapmak, 
f) Bölgelerde yetiştirilen pamuk çeşitlerinin safiyetinin muhafazası için tedbirler almak ve her türlü kontrolü yapmak, 
g) Bölgelerde pamuk efeiliş, üretim, tüketim, stok, ihracat ve fiyat hareketlerini küsmek, 
h) Pamuk çiftçilerinin ve çırçır fabrikalarının ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, ilâç, makina alet ve malzemenin temini hususunda yol göster

mek ve yardımcı olmaktadır, 
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Yukarıda özetlenen görevler uzun vadeli Hükümet plânına uygun bulunmaktadır. 
Pamuk mensucat .sanayimizin hammaddesi olduğu gibi sağladığı önemli döviz geliri dolayı siy] e ihraç mallarımızın birinci arasında yer 

almıştır. Pamuğun elyafından başka çekirdeği, küspesi ve linterinden de faydalanılmaktadır. Bunların her yıl millî servetimize kazandırdığı ge 
lir toplamı takriben 2,5 milyar Tl. civarındadır. 1968 yılı ilik ıdokuz ayında yapılan pamuk ihracatımız 133 510 ton olup değeri 762 472 572 Tl. 
sı dövize tekabül etmektedir. Sene sonuna kadar bu miktarın 230 000 tonu bulacağı ümit edilmektedir. Pamuk ekilip sahası 1967 yılında 
717 600 hektarı bulmuş ve lif pamuk üretimi 396 055 tona ulaşmıştır. 1968 üretimimizin 404 000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. (Ka
ti miktarı Mart 1969 da belli olacaktır) 

Memleketimizin 1969 yılında iyi vasıflı tohum ihtiyacı 32 500 tondur. Sertifikalı tohumun yetmediği yıllarda özellikle Ege'de kontrollü tohum 
kullanmak zonmluğu bulunduğundan, bu tohumlanıl resmî kuru lu la r veya kooperatif birlikleri eliyle denetlenmesi ve hazırlanması zaruridir. 
Ayrıca Zirai Donatım Kurumu aracılığı ile dağıtılmakta bulunan tohum fiyatlarının mümkün olduğu nisbette ucuza çiftçiye intikal ettirilmesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

1968 yılındaki yatırımlar tutarı cemVm 5 700 000 Tl. dır. Bu yatırımlara Adana, Nazilli ve Antalya Araştırma ve Manisa müesseselerinde-
ki arazi ıslâhı projeleri ile Manisa Tarım Meslek Okulundaki cırçır fabnikası dâhildir; 

1969 yılı yatırım programı tutarı 6 130 000 liradır. Bu yatırımlar içinde devam eden Adana, Nazilli ve Manisa müesseseleri ariazi ıslâhı pro
jeleri ile Manisa Sawgin Çırçır Fabrikası projeleri bulunmaktadır. Bunların dağılışı .şöyledir : 
• H H 3 S B U . U 

1969 yılı yatırım programı 

ödeneğin çeşidi 
Yapı, tesis ve büyük onaran 2 485 000 
Arazi ıslâhı 825 000 
Mauna ve teçhizat 1 830 000 
Motorlu taşıt 990 000 

Toplam 6 130 000 

T. ZİRAİ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
4604 sayılı Kuruluş Kanununa göre Türkiye çiftçisinin ziraatte kullanacağı alet, vasıta, ilâç ve suni gübreleri imal ve tedarik ederek, satmak 

ve bunların tamir ve bakımını da yapmak suretiyle Tarım Bakanlığına bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak hizmet görmektedir. 

Tarımsal üretimin artırılmasında mühim rol oynıyan traktör, biçer - döver, suni gübre gibi girdilerle diğer satışlar olarak kurumun 196& 
yılı hizmetleri ve 1969 yılma ait programı aşağıda gösterilmiştir : 
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MİKTARI 

Hizmetin cinsi 1968 ' 1969 ' Fark 

Traktör satışı 
Biçer - döver 
Suni gübre 
Sair satışlar 

Toplam 865 321 471 Tl. 1 212 942 273 Tl. +347 620 802 Tl. 

Kurumca 1969 yılında satışı p rogramlan ı lan traktör adedi yurt ihtiyacının % 25 i civarındadır. 1968 yılma nazaran aded itibariyle bir art
ma görülmektedir. 1969 yılında 65 beygirlik Ford 5 000 traktörlerinden 4 850 aded satılacağı, bu sebeple bu konudaki hizmetin önemli olacağı anla
şılmaktadır. 

Söz konusu traktörler kurumun Adapazarı Müessesesinde monte edilmektedir. Traktörlere 1969 yılında monte edilecek yerli parçalar miktarı
nın 91 000 000 lirayı aşacağı .beklenmektedir. Bu miktar adı geçen müessesenin 116 718 374 liralık imalâtının % 77,9 unu teşkil etmektedir. 

1969 programına alman 85 aded biçer - döver Türkiye ihtiyacının % 25 i civarındadır. Bunlar Arçelik Müessesesinin montaj suretiyle imal et
tiği Ibiçer - döverlerden satmalmmak suretiyle temin edilecektir. 

Küçük ziraat, alet ve malzemelerinin sa t ımda bir artış görülmektedir. Bu durum bu konuda kısmen özel sektörün hizmetlerinin artmasından 
ve kurum elinde bulunan tek fabrikanın imkânının mahdudolduğundan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu alet ve malzemelerin 8 300 000 lira de
ğerindeki kısmı kurumun Adapazarı Müessesesinin imalâtıdır. 

Hizmetlerin ifasında Kurum 21 i Bölge Müdürlüğü 5 i Şube Müdürlüğü 156 sı Ajans Şefliği 8 i temsilcilik ve 2 513 ü satıcılık (bayilik) ol
mak üzere ihtiyaç mahallerinde 2 703 aded satış ünitesi ile çalışmaktadır. 1969 yılında ilâve edilmesi düşünülen 26 Ajans ile Kurumun kendi teş
kilâtından olan satış üniteleri yekûnu 209 a çıkarılacaktır. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün 1968 yılı yatırımları 1969 yılı yatırım programı mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir. 

Yatırım Nev'i 1968 TL. 1969 TL. Fark TL. 

Tarım Sektörü 9 539 000 6 140 000 - 3 399 500 
Taşıt ü 439 000 - - ii 439 000 
İmalât Sanayii Sek. 7 000 000 4 000 000 - 3 000 000 

3 700 Aded 
112 » 

823 000 Ton 
117 006 671 Tl. 

4 850 Aded 
85 » 

1 159 490 Ton 
158 483 673 TL 

1150 Aded 

+ 336 490 Ton 
+ 41 477 002 Tl. 
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YEM SANAYİİ T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Yem jSanayii T.A.Ş. nin 1969 yılında W a c a ğ ı imalât ye 'yatanları : 
Yurt hayvancılığının kalkınması, gedmesi ve veriminin çoğaltılması için lüzumlu olan ve tamamlayıcı karakterde karma yem istihsal etmek 

üzere mevcut yem .çeşitlerini ve kaynaklarını, buarada organik şelıir artıklarını işleyip bu maddelerin tedarik imal ve ticaretini yapmak ve bu 
•maksada matuf olarak her türlü zirai ticari ve sınai teşebbüslere girişmek ve özel söktörü bu konuda 'teşvik etmek üzere kurulmuş olan Yem 
Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü yurdun muhtelif yerlerinde 8 yem fabrikasını kurmuş olup, bunlardan 4 ü '(Ankara, Konya, Erzurum İstanbul 
yem fabrikaları) şirketin öz malı diğer 4 ü iso (Mersin, Eskişehir, izmir ve Bandırma yem fabrikaları) özel sektörle kurulmuş istirafcli fabrika
lardır. Adı geçen fabrikaların yıllık toplam kapasitesi 56 700 tondur. 8 yem fabrikası tarafından kuruluştan bu yana yıllara göre üretilen yem 
miktarı her sene artış göstermiştir. 

Üretilen Sanayi yemi bir evvelki yıla 
Yıllar (Ton) nazaran artış % si 

1958 428 
1959 3 576 
1960 5 641 
1961 10 036 
1962 16 465 
1963 22 974 
1964 31 107 
1965 47 436 
1966 64 642 
1967 86 774 
1968 125 000 (takribi) 

Mevcut yem fabrikalarının yıllık kapasitesi 56 700 ton olduğu halde 1968 yılı üretimi bu kapasitenin <*,k 
tahakkuk edecektir. Böylece yem istihsalinde % 120 bir artış sağlanmıştır. 

1969 yılında üretilecek yem miktarı ile fabrikaların toplam kapasitesine nazaran üretimde katledilecek fazlalık aşağıda olduğu şekilde plân-
lanmıştır. 1969 yılı başında işletmeye açılacak Adapazarı ve Samsun fabrikalarında ilâvesi ile mevcut 56 700 ton kapasite 86 700 tona çıka
caktır. 

Kapasiteye 
Toplam Kapasite 1969 da yapılacak Kapasite üstündo nazaran 

(ton) üretimi (ton) yapılacak üretimi artış % si 

_ 
32 
77 
64 
40 
35 
r*9 

35 
44 

üstüne çıkarak 125 000 ton olarak 

86 700 150 000 63 300 % 73 
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1969 yılında yapılacağı tahmin olunan yem üretiminin yeni açılacak iki fabrikanın da hizmete girmesine rağmen karşılanamaması karşısında 
fabrikaların çift vardiya ile çalışma neticesi öngörülen istihsale ulaşılabilinecektir. 

1969 jyılı yatırımları: 
1969 yılında devam edecek yatırımla,- : 

Yem fabrikaları : 
A) Şirketimize kurulmasına 1968 yılında başlanan toplam 25 558 000 Tl. keşif tutarlı Ankara, istanbul ikinci ve Bursa birinci yem fabri

kalarının inşası 1969 yılında da devam edecek ve" bu yılın hitamında işletmeye açılacaktır. Bu fabrikalar için 1968 yılında 4 450 000 Tl. lık 
harcama gerçekleştirilecek olup 1969 yılında 21 108 000 Tl. lık daha harcama yapılacaktır. 

B) a) Ayrıca 1968 yılında kurulması kararlaştırılan Kayseri, Aksaray, Biga fabrikalarının (kurulması iştirakimizle özel teşebbüs tarafın
dan karşılanmış .olup, 1969 yılı sonunda bu fabrikalar da işletmeye açılacaktır. 

b) 1969 yılında yapılmasına başlanması öngörülen Manisa, Adana," İsparta, Elâzığ, Kars, Çorum fabrikaları için de çalışmalar başlamış olup, 
kabul edildiği takdirde şirketimizoe ihaleleri yapılacaktır. 

Kurumumuz tarafından yaptırılan ve 1968 yılında inşaları tamamlanan 6 aded yonca kurutma tesisi de isletmeye 1969 yılında açılacaktır. 
Bu tesisler Aksaray, Çumra, Erzurum, Balıkesir, Kayseri ve Sakarya'da yapılmıştır. 

Böylece Genel Müdürlüğümüzün özel teşebbüse yapacağı iştirakler hariç kuruluşu devam etmekte olan 3 yem fabrikasına 1969 yılında yapa
cağı yatırım tutarı cem'an 21 108 000 lira olacaktır. 

T. SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
Bilindiği üzere T. Süt Endüstrisi Kurumu 227 No. lu Kanuna göre kurulmuş sermayesi 75 000 000 Tl. olan bir İktisadi Devlet Teşekkü

lüdür. 
Kurumun gayesi, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek, özel sektörü teşvik ve ona önderlik etmek, önemli istihsal ve tü

ketim bölgelerinde örnek tesisler kurmak ve işletmek suretiyle Türkiye'de süt endüstrisinin, gelişmesini sağlamak, süt istihsali isleme ve kıy^ 
mctlendirme konularında kooperatifleşmeyi teşvik etmektir. 

Kurumun 1968 yılında İzmir, Adana ve İstanbul süt ve mamulleri fabrikaları işletmeye açılmıştır. Kars süt tozu ve süt mamulleri fabrikası 
inşaat ve montaj işleri ikmal edilmiş olup işletmeye açılacak duruma getirilmiştir. Bahsedilen Adana, İstanbul ve İzmir fabrikaları bölgesinde 
müstahsil ile, fabrika arasında irtibat kuracak olan süt toplama merkezleri inşaatı bitirilmiş olup teçhizatın montajı yapılmaktadır. Kars fabri
kasına lüzumlu süt toplama merkezi 1969 yılında tamamlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
TÜRKİYE YAPAĞI VE TİFTİK A. S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlar Kurulunun 29 . 11 . 1995 gün ve 4/6269 sayılı kararı ile 1 . 2 . 1956 tarihinde 16 000 000 Tl. sermave ile faaliyete .geçmiş olan 
Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. nce memleketimiz tekstil smıayiinini ihtiyacı bulunan ve dışardan ithal edilen merinos yapağısının dâhilden sağ
lamak amacivle Tarım Bakanlığınca ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 'Merinos ypağı üretiminin geliştirilmesi için yapılan faaliyetlerin başarıya 
ulaşması hiç "şüphe yok ki, merinos yapağısının gereği şekilde değerlendirilmesine, diğer bir ifade ile pazarlanmasma bağlı bulunmaktadır. 
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Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürlüğü, iyi bir fiyat ve prim uygulaması ile merinosçuluğun geliştirilmesi fcin gerekli pazarlama 
hizmetlerini yapmaktadır. 1965 yılmdanberi uygulanan bu fiyat ve prim sistemi sayesinde merinos vapağı üretiminde yılhk ortalama % 15 ora
nında bir gelişme sağlanmıştır. Nitekim 1965 yılında mubayaa edilen merinos yapağısı miktarı 401 ion iken, bu miktar 1966 da 475 1967 de 
5.89 ve 1968 de 682 tona yükselmiştir. Yani, 1965 - 1968 döneminde merinos yapağısı üretiminde % 170 oranında bir artış sağlanmıştır' 

iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunca hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa verilmiştir. Bu kanuna ^öre, Genel 
Müdürlük, 100 milyon Tl. sermayeli Yapağı ve Tiftik Kurumu halini almaktadır. Genel Müdürlük böyle bir hüviyet kazandıktan sonra meri
nosçuluğun (gelişmesine daha büyük oranda hizmet edecek ve tiftiğin alım satımı ile ilgili pazarlama hizmetlerini yapacaktır. Bu bakımdan ka
nunun biran önce çıkması gerekmektedir. 

TEKLİF VE TEMENNİLER : 

Tarım Bakanlığı 1969 bütçesi ile ilgili teklif ve temennilerimiz aşağıda takdim edilmiştir. 
Ancak bu münasebetle mezkûr bakanlığın 1968 yılı bütçe raporunda yer alan teklif ve temennilerden Ev Ekonomisi -calışnıalarının Köy İşleri 

Bakanlığından ayrılarak Tarım Bakanlığına bağlanmış .olmasını ve bilhassa uzun ve çok yönlü bir çalışma ile hazırlanmakta olan Tarım Refor
mu Kanun Tasarısının bütün hazırlıkları tamamlanarak Bakanlar Kuruluna şevke hazır olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunduğumuzu kay
detmek isteriz. 

1. Toprak Su Genel Müdürlüğünün Tarım Bakanlığı bünyesinden ayrılarak Köy İşleri Bakanbğma bağlanmış «İması bitki - su ve toprak 
münasebetlerini aksatmış bulunmaktadır. 

Zirai Araştırmanın bir bütün olduğu gerekçesi ile beş araştırma müessesesi Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bıra
kılmış diğer kuruluşlar adı gecen Genel Müdürlüğün bünyesinde kalmrç bulunmaktadır. 

Bu meyanda bölge toprak* tahlil l âbora tuar la r ı da mezkûr Genel Müdürlük bünyesinde kalmıştır. 
Artan nüfusumuzun tüketim ihtiyacım karalamak için bilgili bir ziraat sistemine .girilmesi artık zorunludur. 

Ziraat denince ilk akla gelen topraksu ve bitki münasebetleri olduğuna göre çiftçi ekeceği tarlanın toprakında ne gibi maddelerin mev-
cudolduğunu ve bitkinin üstün verim vermesi için hangi gıda maddelerinin noksan bulunduğunu bilmesi ve buna ^göre noksanını telâfi edecek şe
kilde hareket etmesi gereklidir. 

Bu itibarla halen Topraksu Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan Bölge Toprak Tahlil Lâboratuarlar ının, sayılarının artırılarak çiftçinin ihtiya
cını karşılıyacak duruma getirilmesi ve araştırmaya dayalı tarımda temel yapının geliştirilmesine hizmet eden Topraksu faaliyetlerinin tamamen 
Tarım Bakanlığı bünyesinde toplanmasında *a rııret .görülmektedir. 

2. Teknik bir konu olan ve üretim faaliyeti karakteri göstermesi icabeden balıkçılık konusu bilindiği üzere muallaktadır. Araştırma, üretim, 
avlanma (yani hasat) ve pazarlama safhaları olan bu konunun ancak son safhasının bir kısmı Ticaret (Bakanlığını dolaylı olarak ilgilendirdiği 
halde Tarım Bakanlığı bu işin dışında tutulmaktadır. 

Millî ekonomiye ve halk beslenmesine büyük faydalar sağlamaya müsait bulunan bu konunun mahiyetti itibariyle satış kısmı hariç diğer husus
larının Tarım Bakanlığı mesuliyetine verilmesi uygun görülmektedir. 
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3. Tarım hizmetlerinin asıl sorumlusu Tarım Bal ta l ığı olduğu halde zirai ürünlerin pazar laması -konusu meri mevzuata göre Ticaret Bakan
lığının sorumluluğu altında bulunmaktadır. Ancak Tarım ürünlerinin üretilmesinden tüketicinin eline geçmesine kadar geçen safhada yer alan 
birçok teknik hususlar Ticaret Bakanlığının ihtisası dışında bulunduğundan tarım ürünlerfnin pazar lamasına ilişkin pekçok hizmet muallakta kal-
makta ve memleket ekonomisi büyük zararlara uğramaktadır. 

Bu itibarla henüz kanunî bir hüviyete sahip bulunmıyan, «Tarım Ürünleri Pazarlama ve Değerlendirme Dairesi, nin ıbiran önce kanuni bir sta
tüye kavuşturulması hizmetlerin gerektiği şekilde yapılabilmesi için zorunlu görülmüştür. 

4. Malûmları .olduğu üzere T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünün sermayesi 100 milyon liradır. Ancak mezkûr kurumun satış ve iş; 
haomı 1969 yılında geçen yıla nazaran % 40,2 oranında bir artışla 1 212 942 275 lira olarak plânlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla gerek tarım araç ve aletleri gerekse gübre ithal ve imaline daha geniş ölçüde katılmasına imkân verecek şekilde T. Zirai Donatım 
Kurumu sermayesinin 100 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasını uygun mütalâa ederiz. 

5 Ticari icaplara göre çalışan- T. Zirai Donatım Kurumu ile Yem Sanayii ve T. Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürlükleri personelinin me
sai saat ler dışında fazladan çalıştırılma zaruret ve keyfiyetinin mevcudolduğu aşikârdır. 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
ile bu kurumlar personeline fazla mesai ücreti verilmesinin yasaklafndığı da malûmdur. Anayasanın 42 nci maddecinin 3 ncü fıkrasındaki «Angar
ya yasağı» da nazara alınarak 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki bu yasağın kaldırılması ile bu müesseselere islerinin icabına uygun ha
reket imkânı ve personeline de mesaisinin karşılığını normal yoldan alma imkânı sağlanması yerinde olacaktır. 

6 Büyük bir gelişme gösteren Merinos y a p a n ı üretimine paralel olarak yapağıların, üreticiden yerinde ve zamanında ve üretimi teşvik edici bir 
fiyat. ve prim sistemi'uygulamasiyle mubavaası ve bugüne kadar el atılamıyan tiftiğin alım satımı ile ilgili hizmet ve fonksiyonlarm^ereği şekil
de vapılabilmesi için T. Yapağı ve Tiftik Â  Ş. Genel Müdürlüğünün finansman bakımından takviyesi ya da 440 sayılı Kanuna göre hazırlanıp Ta-
rım* BakaiLİığınca*Başbakanlığa sunulan T. Yapağı ve Tiftik Kurumu kanun tasarısının biran önce çıkarılmasının g e r e k t i ^ kanısındayız 

7 227 sayılı Kanunla Türkiye Süt Endüstrisi Kurumuna 75 milyon lira sermaye kabul edilmiştir. Bunun şimdiye kadar 23 milvon 500 bin lirası 
Ha^T, , e ödenmiş bulunmaktadır. Halbuki 1 nci Bos Yıllık Kalkınma Plânı gereğince kurumca " o - ^ V ^ c ' s i öngörülen 4 ncü proje (Kars is
tanbul A<1™ ve* tamir süt ve mamulleri fabrikaları) finansman tonbmı 83 milyon liradır. Bu yatırım için 67 milyon lira Devlet Y a t ™ Banka
m d a n faizİo kredi olarak alınmıştır. Bu durum hem fabrikaların maliyetini yükseltmiş, hem de işletmeye açılmış bulunan fabrikalarda mamul 
maliv-inin artmasına sebebolmaktadır. Ayrıca mezkûr müesseselerin işleme ser-mayelen bankalarda (Ziraat) 'aotırılan i le tme kredisi hesabından 
yüks'nk' faizle karşılanmaktadır. Şüphesiz bu durum da fabrikanın rantablitesi üzerine aleyhte bir etki yapmaktadır. 

T>,' su t l a r altmda açılan işletmeleri yaşatmak, geçt irmek, bölgelerin müstahsil ve müstehlikine faydalı kılmak müşkül olacaktır. 
B^bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafmdan Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun 1967 yılı Denetleme Raporunun 8 nci sayfasında te

menniler başlığı altında ve ayrıca İktisadi Devlet Teşekkülleri Meclis Karma Komisyonu raporlarında da bu hususlara işaret edilmiştir. 
Görülüyor ki, aynı gerçek muhtelif zamanlarda muhtelif mercilerce dile getirilmiş olmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Türkive Süt Endüst

risi Kurumunun halen Hazinede 51 milyon 500 bin lira ödenmemiş sermayesi vardır. Bunun mümkün olan süratle Kuruma tediyemi"gerekmektedir. 
8 Tarımsal hizmetlerin en ücra köylere kadar götürülmesinin ancak zirai yaymı teşkilâtı elinde yeteri kadar taşıt bulunması ile mümkün 

olacağı malûmlarıdır Halbuki senelik programlara konulan taşılların gerek karşılığı olan miktarların Maliye Bakanlığınca zamanında Devlet Mal-



35 — Tarım Bakanlığı - 836 -

zeme Ofisinle transfer edilememesi ve gerekse Devlet Malzeme Ofisince taşıtların piyasadan temin edilememesi sebebiyle aksaklıklar meydana gel
mekte ve her setae bütçeye keman .tahtların mühim hır kısmı temin edilememekte ve hizmetler yeteri kadar köye götürülememektedir. Halen zira
at teşkilâtı elindeki taşıtların büyük bir kısmının çoktan normal miadını doldurmuş, tamire muhtaç ve hattâ" hurda denecek bir- variyette 
olması taşıt açığını daha belirli bir şekle sokmaktadır. 

Döner sermayeli ve İktisadi Devlet Teşekkülleri taşıt alımı için karşılığı olan miktarları bütçelerine ve programlarına koymuş olmalarına 
rağmen 237 sayılı Kanun gereğince ayrıca Bakanlar Kurulu Karan almaları gerekmektedir. Bu da 'uygulamayı geciktirici bir faktör ' olarak orta
ya çıkmaktadır. Taşıt alımı yılı içerisinde temin olunamadığı takdirde alman Bakanlar Kurulu karan ertesi vıl için geçerli olmamakta yeniden 
kararname istihsaline ihtiyaç görülmektedir. Bu tatbikatın düzeltilmesine ve ayrıca taşıt ödeneklerinin Maliye Bakanlığınca malî sene basında 
Devlet Malzeme Ofisine transfer edilmesine veya, teminat verilmek suretiyle ofisçe mubayaalarının sağlanmasına zaruret olduğuna inanmaktanız 

9. Bakanlık içerisindeki kurmay hizmetlerin ifası için istihdamlarında zaruret bulunan teknik elemanların daha ziyade meslekleri ile ilgili hiz
metlerde çalıştırılmaları imkânlarının araştırılmasını temenni ederiz. 

10. Mensucat sanayiimizin hammaddesi olduğu gibi sağladığı önemli döviz gelir doJayısiyle ihraç mallarımızın birinci sırasında, yer alan pa
muk üretimi 404 000 tona, ihracatımız 230 000 tona yükselmiş olup önümüzdeki 10 yıl zarfında üretimin 600 000 tonu aşacağı ve ihracatımızın 
da 400 000 tonu bulacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda yeni pazarların aranmasına ihtiyaç duyulacağı gibi mevcut pazarlara daha fazla mal 
satmak için fiyat rekabetine uymaktan başkaca pamuklarımızın daha kaliteli olarak ve standart halde dış piyasalara arz, gerekecektir Şimdiki 
halde bile pamuklarımızın, çırçır!ama ve standardizasvonda yapılan hatalar sebebiyle dıs piyasalarda benzeri «eşitlerle eşit fiyat b u l a m a d a ve 
dış alıcılardan sik sık şikâyetler alındığı malûmdur. * ' • > • • * • 

Bu durumun ıslahı için standardizasyon işlerinin zirai eğitim görmüş, bitkinin özelliklerine ve lif teknolojisine vâkıf kimseler tarafından 
yapılması behemehal lüzumlu bir keyfiyettir. Oünkü pamuk üretimi ekilisinden itibaren toplama, crçırlamâ, ambalajlama ve standardizas
yon safhalarını içine alan bir bütünlük arz ede r / lm özelliği dolayısı iledir ki pamuk üretici memleketlerin çoğunda bu işler tek bir üniteye bağ
lanmıştır. Henüz*Tarım Bakanlığının teşkilâtlanmadığı bir devrede 1705 sayılı Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca yürütülen denetleme 
işlerinin, bundan böyle Tarım Bakanlığı tarafından yürütülmesi en doğru bir hareket olacağı cihetle pamuk standardizasyon ve cırcırlama 
kanun tasarılarının son şeklini alarak en kısa zamanda Başkanlığa sevk edilmesini temenni ederiz. 

1L Millî Ekonomimizde önemli bir yer işgal eden hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılma*, maksadivle «Hayvancılığ, 
geliştirme icra programı» hazırlanmış olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

diuna göre memleketimizin ihtiyaç, bulunan yüksek verimli damızlıkları yetiştirmek için özel nüveliklere dayalı ve Devletin teknik kontrolü 
ve araştırma hizmetlerinin ışığı altında ıslah edilmiş ırkların yurtta teksiri ile geliştirilmesine çal.sılacaktır. 

IBu maksatla hazırlanmış bulunan hayvanehk yönetmeliğin d eki esaslara göre kurulacak olan işletmeler aşağıdaki şekilde gruplandırdnnstu-
1. Temel ıslah nüvelikleri 
2. İslah nüvelikleri 
o. 'Melez Hayvan nüvelikleri 
4. ,Sâf yerli damızlık nüvelikleri 
5. Besi ve istihsal işletmeleri 
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Tarımımızın gelişmesiyle ilgili olaraJk alınacak tedbirler arasında önemli rolü olan tohumluk ıslah işleri ve damızlık hayvan üretiminin daha 
da artırılmasını temenni ederiz. 

12. -Tarımsal alet, makina ve vasıtaların imâli, ithâli, ihracı teknik vasıfları piyasaya arzı, maliyet ve satış fiyatları ve satışına dair usul 
ve esasların Tarım Bakanlığınca tesbit ve kontrol edilmesi tefeli " ve temenni edilir. 

13. 6968 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde okluğu gibi tarımsal alet, makina ve vasıtaların imâli ve montajı salâhiyetleri ve yeterlilikleri 
Tarım Bakanlığınca tesbit edilmiş olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş ilmî ve teknik tesisata ve perso
nele sahip bulunan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılması teklif ve temenni edilir. 

NOT : Yukarıdaki maddelere ve bu maddelerle ilgili olarak yayınlanacak yönetmeliklere aykırı hareket edenler için konulması arzu edi
len hükümler : 

a) İmalât veya montajın durdurulması, 
b) Batışının durdurulmam, 
c) Fazla alman paranın iade ettirilmesi, 
d) Bara ve hapis cezası, 
•e) Konulan usul ve esaslara uygun hareket eden teşebbüsleri teşvik edecek müeyyideler konulması, (Kredi, takdirname, madalya verilmesi gibi) 

14. Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri, Ziraat İşleri ve Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlükleri ve Pamuk İşleri Müdürlü
ğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki maaşlı veya ücretli sorumlu sayman, sorumlu sayman yardımcısı, veznedar, veznedar yardımcısı 
ve kıymet muhafızları ile muhasebe memurlarına ve bu kuruluşların merkezde muhasebe muamelelerini tedvir eden memurlarına, kadro 
unvanlarına bakılmaksızın 7244 sayılı Kanunla toshit edilen aylık tutarları ve 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler üzerinden hesaplanmak su
retiyle 12.521, 12.522, 12.523, 12.524 ve 12.525 nci maddelerden kasa tazminatı ödenmesinin temini'için 1969 yılı «R» cetvelinde bu hususun yer 
alması teklif ve temenni edilir, 

15. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki 969 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan döner sermaye isletmelerine mezkûr Kanunun 1 nci 
maddesine göre 200 milyon lira döner sermaye tahsis edilmiş ise de, bugün faaliyette bulunan 107 aded 'işletmenin malî durumları yetersiz 
bulunduğundan rantabl çalışma imkanı bulamamaktadırlar. 

Kalkınma Plânı içerisinde bir kamu kuruluşu olarak çalışan bu döner sermaye işletmelerinin yatırım kaynağı yaratma ve yıllık program
larım tahakkuk ettirebilmek için sermayelerinin takviye edilmesinde zaruret vardır. 

Bu itibarla Genel Bütçenin 31.431 nci Tarım İşleri Döner sermayeleri ödemeler maddesine Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü döner sermayesin
de kullanılmak üzere 1 800 000 liralık ödeneğin daha ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

16. 12 Aralık 1968 tarih ve 13 075 sayıh Resmî Gazetede yayınlanan 6/10999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan «1969 yılı 
programının uygulanması koordinasyon ve izlenmesine dair kararın» köy ve köylü sorunu bölümü genel tedbirlerin 3 ncü maddesi ile konulan tedbirler-

http://kulla.iu.lmak
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(8) Tarım işlemelerine, kamnı organları ve tarım kooperatifleri yoliyle sağlanan hor türlü araç-gere, ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının asgari 
seviyede tutulması konusu Taran Bakanlığının koordinatörlüğünde Sanayi, Ticaret bakanlıkları ile T. C." Ziraat Bankası, Türkiye Seker Fabrikaları 
Anonim Ortaklığı ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından or tak la t araştırılacak ve program yılı için uygulanmaya geçilecektir. 

Bu tedbirin ışığı altında çalışmaların devam etmesi teklif ve temenni edilir. 
17. Hayvancılık hizmetlerinin arzu edilen şekilde yürütülmesini sağlamak üzere İmzırlaunnş. ve T. B. M. Meclisine iletilmiş bulunan hayvan sağlık 

zabıtası kanun tasarısının biran önce kanunlaştırılmasının teminini temenni ederiz, 
18. Hayvancılığın gelişmesine paralel olarak ihtiyaç duyulan sanayi yemini k a n a m a k üzere hızla gelişen yeni fabrikaları ye karma yemlerin kont

rolü bakımından büyük zaruret duyulan «Yem kanunu tasarısının» bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmesinin ve kanuıüastırılmasmın 
zorunlu olduğu kanısındayız. 

19. Yeni kurulan 21 aded döner sermayeli kurumlara kuruluş sermayesi olarak verilmek üzere en a,z 1 500 000 Tl ihtiyaç bulunmaktadır. Bu mak
satla 31.433 ncü Veteriner işleri döner sermayelerine ödemeler tertibine 750 000 Tl. nm ilâvesini temenni ederiz. 

20. Tarım sektöründe 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık programlarla öngörülen üretimi artırıcı yeni vatmm projelerinin Gerçekleştiril
mesini teminen, Tanın Bakanlığı 1969 yılı bütçesinin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri) bölümünde tarımsal mücadeleye ilişkin 
22.161, 22.162, 22.163 ncü maddelerinin açılnmsmın teklif edildiği ve detayları Devlet Plânlama Müsteşarlığınca etüt edilerek kalkıl edilen bu proje
lerin uygulanmasında yapılacak ödemelerde tereddütlere mahal kalmaması için, 1969 y ı h Bütçe Kanununa bağlı ,1 i , işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, 
tesis vebüvük onarım'giderleri) bölümü ile ilgili izahatına, bu bölümün 1968 bütçesindeki izahatmm ilk fıkrasında .bulunan «Tohum üretme» ibaresin
den sonra ^Tarımsal savaş» İbaresinin ilâvesi suretiyle değiştirilmeni ve «Tarımsal savaşın gerektireceği ı h l a r ın» sözü (dilen maddelerden alınma
d ı ı mümkün kılmak üzere adı geçen bölümün «R» cetvelindeki izahatına «Tarımsal ilâçlar» ibaresinin de eklenmesini teklif ederiz. 

21. Tarım Bakanlığının 1969 bütçe teklifindeki Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Oenel Müdürlüğünün cari harcamalar giderlerinden; tarımsal 
mücadele ilâç alımı giderleri, ulaştırma giderleri, ihale ile yapılacak mücadele işleri giderlm (uçakla ilaçlama) tarımsal mücadele i*ci ücreti ve geçici 
.görev yolluğu ödenekleri 1969 yılında alınacak ilâç ve yapılacak zirai mücadele hizmetleri için yeterli değildir. 

Nitekim 1969 yılında programa alınan önemli mücadeleler için lüzumlu ilâçların gerçek tutarı 42 milyon «lira. civanınla olmasına mukabil (bu mik
tarın % 78 i yurt halkının beslenmesinde birinci sırayı işgal eden buğdayın hastalık ve'zararlılan mücadelesinde kullanılacaktır) Bütçe teklifinde bu 
maksatla cari harcamalara 21 milyon lira ve yatırım harcamalarına, da 5 812 000 lira. ödenek teklif edilmiştir Mütebaki 15 000 000 lira' ise noksan bu
lunmaktadır Bu ödeneğin temini ile asgari 1,5 milyon ton hububat mahsulü heder olmaktan kurtarılacakta Avn, şekilde ilâç nakli uçakla ilaçlama 
işçilik ve gccioi görev yolluğu ödenekleri de kifayetsiz bulunmaktadır. ' ' ' 

^ Bu itibarla, zirai mücadele hizmetlerinin ifası ile mahsullerimin hastalık ve na r l ı l a rdan kurtanlarak, müstahsil ve millî .ekonomimizin zarara uğ
ratılmaması için Tarım Bakanlığının 1969 malî yılı bütçesine, zirai mücadele ile ilgili aşağıda. 1öHünı ve maddeleri gösterilen Taşıllara 17 milyon liralık 
ödeneğin ilâvesini teklif ederiz. ' ^ J ' ' 
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Bölüm Madde 

J2.000 

13.000 
14.000 

12.282 
12.911 
13.352 
14.822 
14.827 

- 8 3 9 -

Ödeneğin çeşidi 

Tar. Müca. i§. (in. idare ve kurumlar, isei 
Tar. Mü«ı. İs. ve Kur. geçici gör. y o l . ' 
Tar. Müca. Sağ. arae, ger. 've ilâç al. gid. 
Ulaştırma gidenleri, ' 
İhale ile yapılacak müe. işleri 

üerotleri 

lira 

600 000 
300 000 

15 000 000 
750 000 
350 000 

17 000 000 
22. T. B. M. Meclisine sevk edilen ve şevke hor lanmakta olan Tan.n Bakanlığı ile ilgili kanun tasarılarının biran önce ele alınmalarını zaruri 

görmekte olduğumuzu arz 'ederiz. 

Eskişehir Milletvekili Manisa Milletvekili 
M.İsmetAngı Önal Sakar 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

.12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Tarım işleri ve kurumları aylıkları 
12.112 Tarımsal mücadele Meri ve kurumları ay

lıkları 
12.113 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
aylıkları 

12.114 Veteriner hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları aylıkları 

12.115 Tarımsal eğitim merkezi aylıkları 
12.116 Topraksu işleri genel idare ve kurumları 

aylıkları 
12.117 Tarım ve tarımsal araştırma kurumlan 

aylıkları 
12.118 Tarımsal mücadele kurumlan aylıkları 
12.119 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratu

a r l a r ı aylıkları 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

12 000 

84 932 281 

12 000 

270 081 122 

12 000 12 000 

12 000 12 000 

318 082 973 318 082 973 

105 338 077 105 338 077 

6 900 000 
38 924 274 

5 000 000 

5 000 000 

778 000 
1 

2 600 000 

25 080 000 

7 209 420 
48 246 563 

8 626 370 

5 300 000 

778 000 
1 

2 600 000 

1 
1 

31 598 047 

7 209 420 
48 246 563 

8 626 370 

5 300 000 

778 000 
1 

2 600 000 

1 
1 

31 598 047 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.120 Topraksu kurumları aylıkları 
12.121' Pamuk isleri ve kurumları aylıkları 
12.122 Veteriner* lâboratuvar aylıkları 
12.123 Topraksu genel idare aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Tarım işleri ve kurumları hizmetlileri üc

reti 
12.213 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları 

hizmetliler ücreti 
12.214 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bah

çıvanlık, ev ekonomisi ve makinist okul
ları hizmetliler ücreti 

12.215 Veteriner hayvan sağlık memurları ve nal
bant okullan 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 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

650 000 
1 
1 

1 

129 498 194 

3 754 710 

24 263 650 , 

6 830 250 

4 948 350 

539 365 
1 

3 917 600 

1 

1 

Hükümetçe i 
Madde Bö 

Lira 

979 670 
1 
1 

1 

148 544 209 

4 037 710 

29 262 768 

7 935 090 

7 010 813 

539 365 
1 

4 435 190 

1 

1 

etenen 
lüm toplam! 

Lira 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 
979 670 

1 
1 

1 

148 544 209 

4 037 710 

29 262 768 

7 935 090 

7 010 813 

539 365 
i 

4 435 190 

1 

1 
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ödenegfc çesMi Madde 

12.220 Veteriner işleri, kuramları ve lâboratu-
varları hizmetliler ücreti 

12.221 Topraksu kurumları hizmetliler ücreti 
12.222 Pamuk işleri ve kurumları hizmetliler üc

reti 
12.223 Veteriner lâboratuvar hizmetliler ücreti 
12.224 Topraksu genel Mare hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 72 361 942) 

GEÇtCÎ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
geçici hizmetliler ücreti 

12.233 Tarımsal eğitim merkezi geçici hizmetliler 
ücreti 

12.234 Veteriner lâboratuvar]arı geçici hizmetli
ler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 387 420) 

YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETLERİ 

12.251 Tarım işleri yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti 

12.252 Tarımsal mücadele yabancı uzmanlarla 
yardımcıları ücreti 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe fetenen Komisyonca kabul edil** 

Madde Bölüm toplanu Madde Bölüm toplamı 

15 660 005 

679 470 
1 

48 600 

Lira Li Lira 

18 344 210 

796 790 
1 

61600 

Lira l i r a 

18 344 210 
1 

796 790 
1 
1 

61 600 

1 

150 000 

76 140 

1 

15 000 

87 480 

162 200 

76 140 

1 

15 000 

87 480 

162 200 

76 140 

1 

15 000 
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Bolü:* Madde Ödeneğin çeşidi 

12.253 Veteriner işleri yabancı uzmanlarla yar
dımcıları ücreti 
(Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
toplamı : 16 001) 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.271 Tarım işleri, genel idare 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 tek

nik 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 : 

47 076 946) 

ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ 
12.281 Tarım işleri, genel idare ve kurumları işçi 

ücretleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1000 

16 496 785 

13 977 000 

5 354 000 

963 080 

3 818 180 

1 

390 000 
135 000 

1969 JÛL iğin 
Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira l ira 

1 0 0 0 

17 596 785 

17 017 000 

5 454 000 

1 210 340 

5 273 820 

1 

390 000 
135 000 

1 000 

17 596 785 

17 017 000 

5 454 000 

1 210 340 

5 273 820 

1 

390 000 
135 000 

9 425 000 8 425 000 8 425 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel idare ve 
1 kurumları işçi ücretleri 

12.283 Veteriner isleri, genel idare, kurumlan ve 
lâboratuvarİarı 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: 28 701 900) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

ÇCCUK 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) 

1969 yılı için 
isyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 090 000 

2 035 000 

6 950 000 

350 000 

1 125 000 

30 000 
25 000 
450 000 

19 593 043 

1 130 000 
100 000 

160 000 

20 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

L i r a Lira 

7 090 000 

2 035 000 

8 400 000 

350 000 

1 725 000 

30 000 
25 000 
621 900 

22 603 182 

1 180 000 
100 000 

160 000 

20 000 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

7 090 000 

2 035 000 

8 400 000 

350 000 

1 725 000 

30 000 
25 000 
621 900 

22 603 182 

1 180 000 
100 000 

160 000 

20 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖLÜM YAEDIMI 
12.331 Bakanlık ölüm yardımı 
12.332 Topraksu Genel Müdürlüğü ölüm yardımı 

(Ölüm yardımı toplamı : 40 000) 
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 

12.341 Bakanlık tedavi ve cenaze giderleri 
12.342 Topraksu Genel Müdürlüğü tedavi ve 

cenaze giderleri 
(Tedavi ve cenaze giderleri toplamı : 

525 000) 

YAKACAK ZAMMI 
12.351 Bakanlık yakacak zammı 
12.352 Topraksu Genel Müdürlüğü yakacak 

zammı 
(Yakacakzammıtoplamı:40 000) 
EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIKLARI 

12.371 Bakanlık emekli keseneği karşılıkları 
12.372 Topraksu Genel Müdürlüğü emekli kese

neği karşılıkları 
(Emekli keseneği karşılıkları toplamı : 

11 950 504) 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMLARI 
KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI 

12.381 Tarım işleri Sosyal Sigortalar Kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 

12.382 Tarımsal mücadele Sosyal Sigortalar Ku
rumları kesenek ve prim karşılıkları 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm toplamı 
l ira 

1968 öde: 
Madde Bö 
Lira 

32 000 
8 000 

370 000 

30 000 

34 000 

6 000 

9 239 798 

423 645 

neği 
lüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe iı 
Madde Böl 
Lira 

32 000 
8 000 

495 000 

30 000 

34 000 

6 000 

11 493 216 

457 288 

stenen 
üm toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

32 000 
8 000 

495 000 

30 000 

34 000 

6 000 

11 493 216 

457 288 

3 552 345 

2 528 040 

3 712 365 

2 720 040 

3 712 365 

2 720 040 
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j2.383 Veteriner işleri Sosyal Sigortalar Kurum
ları kesenek ve prim karşılıkları 

12.384 Pamuk işleri Sosyal Sigortalar Kurumlan 
kesenek ve prim karşılıkları 

12.385 Topraksu işleri Sosyal Sigortalar Kurum
ları kesenek ve prim karalıkları 
(Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları toplamı : 8 587 678) 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Tarımsal mücadele işleri fazla çahşma üc
reti 
HUZUR ÜCRETİ 

12.421 Tarım işleri artırma, eksiltme ve ihalte 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

12.422 Tarımsal mücadele işleri artırma, eksiltme 
ve ihale komisyonlarında bulunacak bele
diye üyeleri huzur ücreti 

12.423 Veteriner işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarmda bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

12.424 Pamuk işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarmda bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

_ 846 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

253 000 

135 185 

1 571 030 

4 405 001 

253 000 

187 243 

1 715 030 

7 149 501 

253 000 

187 243 

1 715 030 

7 149 501 

2 750 000 

5 000 

10 000 

5 000 

5 000 

4 850 000 

5 000 

15 000 

5 000 

5 000 

4 850 000 

5 000 

15 000 

5 000 

5 000 
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12.425 Topraksu %leri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 35 000) 
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 nal
bant okulları ders ücretleri 
(Dersücretleritoplamı :2 264 500) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Okullar ek görev tazminatı 
KASA TAZMİNATI 

12.521 Tarım işleri kasa tazminatı 
12.522 Veteriner işleri kasa tazminatı 
12.523 Pamuk işleri kasa tazminatı 
12.524 Topraksu kasa tazminatı 
12.525 Tarımsal mücadele kasa. tazminatı 

(Kasa tazminatları toplamı : 363 301) 

12.590 883 sayılı Kanun gereğince veteriner he
kimlere verilecek ödenek karşılığı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Matkfe Bölüm t o p t a Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

5 000 5 000 

1 

53 500 

1 520 000 

51 500 

10 791 900 

88 000 

192 000 
20 000 
16 900 
45 000 

10 430 000 

1 

78 500 

2 086 000 

100 000 

12 451 301 

88 000 

266 400 
20 000 
16 900 

60 000 

12 000 000 

1 

78 '500 

2 086 000 

100 000 

12 451 301 

88 000 

266 400 
20 000 
16 900 

1 
60 000 

12 000 000 
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İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.620 6222 saydı Kanım uyarınca verilecek ik

ramiyeler 
12.630 6893 sayılı Kanun uyarınca verilecek prim 

ve mükâfatlar 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil 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 

YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİ
NATLAR 

12.817 Tarım işleri yolduk karşılığı verilen taz
minat 

12.818 Veteriner işleri yolluk karşılığı verilen 
tazminat 
(Yolluk karşılığı verilen tazminatlar top
lamı : 1 500' 000) 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t o p t a n Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 563 000 

3 000 

660 000 

900 000 

4 200 

5 848 503 

500 000 
250 000 

30 000 

500 000 

840 000 

1 653 000 

3 000 

750 000 

900 000 

4 200 

6 308 503 

745 000 
250 000 

1 653 000 

3 000 

750 000 

900 000 

4 200 

6 308 503 

745 000 
250 000 

30 000 

600 000 

900 000 

30 000 

600 000 

900 000 
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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 

KURS YOLLUKLARI 
12.834 Tarım işleri kurs yolluğu 
12.835 Veteriner işleri kurs yolluğu 
12.836 Topraksu kurs yolluğu 
12.837 Pamuk işleri kurs yolluğu 

(Kurs yollukları toplamı : 1 095 000) 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Bakanlık tedavi yolluğu 
12.842 Topraksu Genel Müdürlüğü tedavi yolluğu 

(Tedaviyollukları toplamı:73 500) 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 343 503) 

II - Yurt dup yolluldan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı-

şı 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 dm kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 965 000) 

1969 yılı için 
iyonca kabul 
ide Bölüm 

Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

650 000 

1 
1 
1 

500 000 
40 000 

500 000 

63 500 
10 000 

195 000 

70 000 

75 000 

1 185 000 
340 000 
100 000 

Hükümetçe i 
Madde Böl 
Lira 

650 000 

1 
1 
1 

550 000 
40 000 
500 000 
5 000 

63 500 
10 000 

195 000 

70 000 

75 000 

1 185 000 
340 000 
100 000 

stenen 
üm toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

650 000 

1 
1 
1 

550 000 
40 000 
500 000 
5 000 

63 500 
10 000 

195 000 

70 000 

75 000 

1 185 000 
340 000 
100 000 
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13.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.910 Tarım isleri ve kurumlan geçici görev yol
luğu 

12.911 Tarımsal mücadeie işleri ve kurumları 
geçici görev yolluğu 

12.912 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratu-
varları geçici görev yolluğu 

12.913 Topraksu isleri ve kurumları geçici görev 
yolluğu * 

12.914 Pamuk isleri ve kurumlan geçici görev 
yolluğu ^ 

12.915 Tarım propaganda geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDER
LERİ 

13.111 Bakanlık kırtasiye alımları ve giderleri 
13.112 Köy İşleri Bakanlığı kırtasiye alımları 

ve giderleri 
(Kırtasiye alımları ve giderleri toplamı : 

225 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 445 000 

5 000 000 

3 350 000 

4 600 000 

400 000 

85 000 
10 000 

1 487 960 

200 000 

25 000 

28 520 461 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14 031 000 

5 030 000 

3 400 000 

5 000 000 

506 000 

85 000 
10 000 

1 487 960 

200 000 

25 000 

14 031 000 

5 030 000 

3 400 000 

5 000 000 

506 000 

85 000 
10 000 

30 804 461 

1 487 960 

200 000 

25 000 

30 804 461 
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1968 ö d e n d i 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.120 Basıh kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI 
VE/GİDERLERİ 

13.131 Bakanlık döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri 

13.132 Köy İşleri Bakanlığı döşeme ve demirbaş 
alımları ve giderleri 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
toplamı : 170 000). ' 

13.140 Yavm 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 

110 000 110 000 110 000 

95 000 

75 000 

775 000 
120 000 
44 960 
43 000 

318 000 

80 000 
29 000 
181 000 
10 000 
18 000 

95 000 

75 000 

775 000 
120 000 
44 960 
43 000 

318 000 

80 000 
29 000 
181 000 
10 000 
18 000 

95 000 

75 000 

775 000 
120 000 
44 960 
43 000 

318 000 

80 000 
29 000 
181 000 
10 000 
18 000 
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1968 ödeneği 
Madde (Bölüm toplamı 

Lira Lira 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 25 100 001 

SAĞLIK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALIM- ' 
LARIVEGİDERLERİ 

13.351 Tarım işleri sağlık araç, gereç ve ilâç alım
ları ve giderleri 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve 
ilâç alımları ve giderleri 

13.353 Veteriner işleri sağlık araç, gereç ve ilâç, 
alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider- ' 
leri 20 000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 32 000 
KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 787 000 

13.610 Bakanlık kira bedeli ~487~000 
İ3.620 Topraksn Genel Müdürlüğü kira bedeli 300 000 

275 600 
1500 000 

52 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

27 000 001 

275 500 
500 000 

52 000 

20 000 

32 000 
1 171 000 

871 000 
300 000 

27 000 001 

1 

20 100 000 

5 000 000 

775 500 

1 

21 000 000 

6 000 000 

775 500 

1 

21 000 000 

6 000 000 

775 500 

275 500 
500 000 

52 000 

20 000 

32 000 

1 171 000 

871 000 
300 000 
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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 sanlı 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 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Tarım işleri kurs giderleri 
14.512 Veteriner isleri kurs giderleri 
14.513 Topraksu kurs giderleri 
İ4.514 Tarımsal mücadele işleri kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 1 219 594) 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Bakanlık burs öderleri 
14 522 Topraksu burs giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 7 365 001) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

62 598 799 

10 000 

6 838 396 

450 000 
200 000 
264 594 
50 000 

4 843 800 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

69 341 543 69 341 543 

10 000 

9 714 595 

600 000 
280 000 
264 594 
75 000 

7 365 000 

10 000 

9 714 595 

600 000 
280 000 
264 594 

75 000 

7 365 000 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top amı 
Lira Lira Lira Lira 

14.827 ihale ile yapılacak mücadele işleri gider
leri 

14.829 Diğer alım ve giderler 
(Tarımsal mücadele giderleri toplamı : 

12 595 000) 

VETERİNER ÎŞLERÎ GİDERLERİ 
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 ahm ve giderleri 
14.837 Yiyecek, yem ahm ve giderleri 
14.838 Hayvan alımları, tazmini ve giderleri 
14.839 Diğer alım ve giderler 

(Veteriner Meri giderleri toplamı : 
23 410 000) 

TOPRAKSU GİDERLERİ 
14.841 Büro giderleri 
14.842 Ulaştırma giderleri 
14.843 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.844 Kira bedeli 
14.845 Giyim' - kuşam alım ve giderleri 
14.846 Malzeme alım ve giderleri 
14.847 Yiyecek alım ve giderleri 
14.849 Diğer alım ve giderler 

(Topraksu giderleri toplamı : 12 474 845) 

1 500 000 
200 000 

1 750 000 
750 000 

r, 358 000 
1 225 000 
500 000 

' 950 000 
000 000 
500 000 
210 000 

7 f 

2 000 000 
500 000 

5 250 000 
1 500 000 
100 000 

1 250 000 

25 000 

2 250 000 
200 000 

000 000 
000 000 
900 000 
350 000 
500 000 
950 000 
500 000 
000 000 
210 000 

2 300 000 
550 000 

6 300 000 
1 629 845 
120 000 

1 250 000 
300 000 
25 000 

2 250 000 
200 000 

000 000 
000 000 
900 000 
350 000 
500 000 
950 000 
500 000 
000 000 
210 000 

2 300 000 
550 000 

6 300 000 
1 629 845 
120 000 

1 250 000 
300 000 
25 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 692 000 

TARIMSAL VE TOPRAKSU EĞİTİM 
MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.391 Büro giderleri 252 000 
15.392 Ulaştırma giderleri 35 000 
15.393 Taşıt işletme ve onarma giderleri 142 000 
15.394 Kira bedeli 140 000 
15.395 Giyim-kuşam ahm ve giderleri 11 000 
15.396 Malzeme ahm ve-giderleri 50 000 
15.397 Yiyecek alım ve giderleri 30 000 
15.399 Diğer alım ve giderler 32 000 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 18 418 180 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 1 000 000 
15.712 Ulaştırma giderleri G97 380 
15.713 Taşıt işletme ve onarma giderleri 1 841 000 
15.714 Kira bedeli 40 000 
15.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 221 500 
15.716 Malzeme ahm ve giderleri i 800 000 
15.717 Yiyecek, yem ahm ve giderleri 700 000 
15.719 Diğer ahm ve giderler 273 800 

(Tarım ve Tarımsal Araştırma kurumları 
giderleritoplamı :6 663 680) 

892 000 892 000 

252 000 
35 000 
3,42 000 
140 000 
11 000 
50 000 
30 000 
32 000 

19 076 680 

1 000 000 
697 380 

1 891 000 
80 000 
221 500 

1 800 000 
700 000 
273 800 

252 
35 
342 
140 
11 
50 
30 
32 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

19 076 680 

1 000 
697 

1 891 
80 
221 

1 800 
700 
273 

000 
380 
000 
000 
500 
000 
000 
800 
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Bölüm Madde 

15.741 
15.742, 
15.743 
15.744 
15.745 
15.746 
15.749 

15.751 
15.752 
15.753 
15.755 
15.756 
15.757 
15.759 

Ödeneğin çeşidi 

TOPRAKSU KURUMLARİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Topraksu kurumlan giderleri toplamı : 

2 383 000) 

PAMUK İŞLERİ KURUMLARI GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt isletme ve onarma giderleri 
Giyim okuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Pamuk işleri kurumları giderleri top
lamı : 336 000) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

350 000 
125 000 
550 000 
85 000 
40 000 

1 000 000 
20 000 

33 000 
10 000 

132 000 
26 000 

105 000 
20 000 
10 000 

Hükümetç. 
Madde J 
Lira 

400 000 
150 000 
638 000 
135 000 
40 000 

1 000 000 
20 000 

33 000 
10 000 

132 000 
26 000 

105 000 
20 000 
10 000 

1969 yılı için 
e istenen Komisyonca kabul edilen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

L Lira Lira Lira 

400 000 
150 000 
638 000 
135 000 
40 000 
000 000 
20 000 

33 000 
10 000 
132 000 
26 000 
105 000 
20 000 
10 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 17 261 500 19 5i 569 200 19 569 200 



35 - Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

LÂBARATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

VETERİNER LÂBORATUVARLARI Gİ
DERLERİ 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
.16.214 Kira bi le l i 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 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 giderim 
16.373 Topraksu işleri iç fuar sergi giderleri 
16.374 Yayın işleri iç fuar sergi giderleri 
16.375 Tarımsal mücadele iç fuar sergi giderleri 

(İç fuar sergi giderleri toplamı": 910 000) 
16.390 Topraksu haber ve yayın hizmetleri gi

derleri 

- 8 6 0 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira lira 

8 991 500 

2 500 000 
623 500 
580 000 
29 000 

240 000 
2 779 000 
1 500 000 
640 000 
100 000 

1 095 000 

75 000 
500 000 
100 000 
90 000 
30 000 

300 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe fetenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lh •a Lira Lira 

9 317 200 

2 625 700 
623 500 
580 000 
29 000 
240 000 

2 779 000 
1 700 000 
640 000 
100 000 

1 210 000 

75 000 
600 000 
110 000 
90 000 
35 000 

300 000 

9 317 200 

2 625 
623 
580 
29 
240 

2 779 
1 700 
640 
100 

700 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 210 000 

75 
600 
110 
90 
35 

300 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü

badelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ " Kesim toplamı 

110 000 

50 000 

60 000 

70 000 

20 000 
50 000 

6 995 000 

110 000 

50 000 

60 000 

70 000 

20 000 
50 000 

8 862 000 

110 000 

50 000 

60 000 

70 000 

20 000 
50 000 

8 862 000 

BlNA ONARIMI 
16.811 Tarım işleri bina onanını 
16.812 Tarımsal mücadele bina onarımı 
16.813 Veteriner işleri bina onarımı 
16.814 Topraksu işleri bina onarımı 
16.815 Pamuk işleri bina onarımı 
16.816 Bakanlık bina onarımı 

(Bina onarımı giderleri toplamı : 3 330 000) 

MAKlNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 
16.822 Tarımsal mücadele makina ve teçhizat ona

rımı 
16.823 Veteriner işleri makina ve teçhizat onarımı 

1 000 000 
420 000 
600 000 
310 000 
35 000 
10 000 

500 000 
100 000 

1 600 000 
610 000 
700 000 
375 000 
35 000 
10 000 

550 000 
100 000 

1 600 
610 
700 
375 

35 
10 

550 
100 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabnl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.824 Topraksu makina ve teçhizat onarımı 
16.825 Pamuk işleri makina ve teçhizat onarımı 

(Makina ve teçhizat onarımı giderleri 
toplamı : 5 532 000) 

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 

4 00 000 
20 000 

12 000 

270 081 122 
28 520 461 
62 598 799 
35 999 181 
17 261 500 

414 473 063 

4 862 000 
20 000 

12 000 

318 082 973 
30 804 461 
69 341 543 
43 626 011 
19 569 200 

481 436 188 

4 862 000 
20 000 

12 000 

318 
30 
69 
43 
19 

481 

082 973 
804 461 
341 543 
626 011 
569 200 

436 188 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 8 6 3 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödendi 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Etüt ve proje giderleri 
21.120 Veteriner işleri, damızlık hayvan 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 Genel müdür

lüklerine (Maliye Bakanlığınca aktarılır.) 

YAPI, TEStS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 

TARIM BAKANLIĞI 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
22.111 Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yolluğu 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

25 050 000 

25 050 000 33 44-444 000 

50 000 

22 500 000 
1 000 000 

500 000 

1 000 000 

33 444 000 

2 375 000 
28 999 000 

1 000 000 
500 000 

570 000 

33 444 000 

2 375 000 
28 999 000 
1 000 000 
500 000 

33 444 000 

570 000 

228 814 000 317 212 000 283 977 000 
3 -

Kesim toplamı 227 814 000 310 212 000 

23 897 000 
11 537 000 

121 000 

29 235 000 

37 313 000 
23 537 000 
1 500 000 

280 977 000 

0 

37 313 000 
23 537 000 
1 500 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 

22.131 Veteriner işleri yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 

22.141 Topraksu yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 

22.142 Teknik personel ücretleri 
22.143 Teknik personel geçici görev yolluğu 
22.151 Pamuk işleri yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
22.161 Zirai mücadele yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
22.162 Teknik personel ücretleri 
22.163 Teknik personel geçici görev yolluğu 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
22.311 Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 

EĞİTİM SEKTÖEÜ 
Tarım okulları 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

22.881 Tarım işleri, yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

1968 öde 
Madde B. 
l i r a 

2 500 000 

159 109 000 
27 000 000 
2 600 000 

1 050 000 

1 000 000 

ıneği 
ölüm toplamı 

Lira 

98 205 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 000 000 

179 280 000 
27 000 000 
2 600 000 

825 000 

5 812 000 
1 960 000 
150 000 

2 00 000 

4 000 000 

1 000 000 

99 006 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 000 000 

179 280 000 
27 000 000 

2 600 000 

825 000 

5 812 000 
1 960 000 

150 000 

2 000 000 

0 

1 000 000 

99 406 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAEIM 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 makina, teçhizat alımları 

ve büyük onarımları 
23.132 Veteriner işleri taşıt alımları 
23.141 Topraksu makina, teçhizat alımları ve bü

yük onarımları (20 061 000 Tl. proje kre
disi karşılığı olup nakden harcanana. ) 

23.142 Topraksu taşıt alımları 
23.151 Pamuk işleri makina, teçhizat alımları 

ve büyük onarımları 
23.152 Pamuk işleri taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alından ve büyük ona

rımları 
23.812 Taşıt alımları 

(Tarım okulları makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve büyük onarımları toplamı : ' 

3 435 000) 

1969 yüı için 
iyonca 

Bölüm top.'amı 
1968 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

95 775 000 

9 979 000 
4 000 000 

5 110 000 
3 300 000 

3 000 000 
3 400 000 

57 251 000 
5 360 000 

3 800 000 
575 000 

2 430 000 

1 000 000 
530 000 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

95 571 000 

4 250 000 
7 550 000 

6 636 000 
7 500 000 

2 000 000 
3 500 000 

57 775 000 
3 540 000 

1 830 000 
990 000 

3 435 000 

o 500 000 
935 000 

stenen 
lüm toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

95 571 000 

4 250 000 
7 550 000 

6 636 000 
7 500 000 

2 000 000 
3 500 000 

57 775 000 
3 540 000 

1 830 000 
990 000 

3 835 001 

2 500 000 
935 000 

Lira 
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Bölüm Madde 

23.813 

23.814 

21.000 

22.000 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

VETERİNER OKULLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
(Veteriner okulları makina, teçhizat ve 
taşıt alımları ve büyük onarımları top
lamı : 400 001)' 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 866 — 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

500 000 
400 000 

Lira 

25 050 000 

228 814 000 

98 205 000 

352 069 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Liıa Lira 

1 
400 000 

33 444 000 33 444 000 

317 212 000 283 977 000 

99 006 000 99 406 001 

449 662 000 416 827 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 yılı için 

Bölüm 

31.000 

32.000 

Madde 

31.431 
31.432 
31.433 
31.434 
31.435 

32.141 

32.142 

32.143 

Ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

Tarım işleri döner sermayelerine 
Tarımsal mücadele döner sermayelerine 
Veteriner işleri döner sermayelerine 
Topraksu döner sermayelerine 
Pamuk işleri döner sermayelerine 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

Tarım işleri kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 
Tarımsal mücadele kamulaştırma ve satm
alma bedeli 
Veteriner işleri kamulaştırma ve satmal
ma bedeli 

1968 öde 
Madde Bi 

Lira 

3 150 002 

200 000 
2 000 001 
750 000 

200 000 

10 000 000 

5 744 995 

95 000 

3 250 000 

neği 
ölüm toplamı 

Lira 

3 150 002 

10 000 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 150 001 

3 150 001 

200 000 
2 000 000 
750 000 

1 
200 000 

15 119 094 

15 119 094 

9 294 112 

1 

750 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 800 001 

1 100 000 
2 000 000 
1 500 000 

1 
200 000 

15 119 094 

9 294 112 

1 

750 000 

4 800 001 

15 119 094 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

33.000 

32.144 

32.145 

32.146 

Topraksu kamulaştırma ve satmalına be
deli 
Pamuk işleri kamulaştırma ve satınalma 
bedeli 
Tarım okulları, kamulaştırma ve satmal
ına bedeli 

/ / - Transferler 

İKTİSADİ TRANSFERLER 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
NE İKTİSADÎ TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk to
humluklarının zarar karşılığı olarak Zi
raat Bankasına 

33.130 5254 sayılı Kanuna 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 mak-

sadiyle prim karşüığı Türkiye Yapağı ve 
Tiftik A. Ş. ne yardım 

33.170 7457 sayıh Kanuna göre Ziraat Bankasına 
33.180 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ge

reğince Ziraat Bankasına 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

910 000 

29 943 872 

12 000 
14 996 981 

2 353 711 

2 250 680 

2 750 000 
3 580 500 

4 000 000 

29 943 872 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

1 000 000 

4 074 980 

28 249 829 

60 000 

13 926 126 

970 062 

1 963 140 

2 750 000 
3 580 500 

5 000 000 

33 249 829 

1 000 000 

4 074 980 

1 

27 349 829 

60 000 
13 926 126 

70 062 

1 963 140 

2 750 000 
3 580 500 

5 000 000 

Lira 

32 349 829 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 8 6 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Li ra Lira 

34.000 

35.000 

33.190 6831 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi ge
reğince Ziraat Bankasına 

33.200 Tohumluk buğday ile ilgili giderler kar
şılığı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 

MALÎ TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE YARDİMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.340 904 saydı Kanuna göre özel idarelere yar
dım 

ULUSLARARASİ TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.661 6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner 
Hekimleri Konseyine yardım 

35.662 4486 sayılı Kanuna göre tarım okullarım 
bitirenlere verilecek malzeme karşılığı 
vardım 

400 000 

1 876 495 

QQ7 «ftfl 

2 276 495 

7 287 001 

1 

5 000 000 

400 000 

1 735 842 

337 600 

2 135 842 

7 479 396 

1 

5 000 000 

400 000 

1 735 842 

337 600 

2 135 842 

7 479 396 

100 000 

237 600 

337 600 

100 600 

100 000 

237 600 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam, Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Tarım Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Yardımlaşma Derneğine (Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 

85.720 FAO ile müşterek kurulacak Bitki Araş
tırma merkezlerine yardım 

35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları 
birliklerine yardım 

35.740 FAO ile müşterek kurulacak Pendik Ko
yun Hastalıkları lâboratuar lar ına yardım 

35.750 FAO Türkiye Şap Hastalığı Araştırma, 
Geliştirme ve Bölgesel Eğitim özel Fon 
Anlaşması uyarınca Şap Hastalığı Ensti
tüsüne yardım 

85.760 FAO ile müştereken kurulan Dericilik ve 
Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve Eği
tim Enstitüsüne yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

6 949 401 

50 000 

7 141 796 

50 000 

1 

453 945 

50 000 ' 

50 000 

7 141 796 

186 220 

4 517 400 

1 000 000 

1 245 780 

232 770 

4 087 800 

1000 000 

1 367 280 

232 770 

4 087 800 

1 000 000 

1 367 280 

453 945 

50 000 

50 000 

1 
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Bölüm Madde 

31.000 

32.000 

33.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Ödeneğin çeşidi 

KURUMLARA KATİLMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA YE SATİNALMA-
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 150 002 

10 000 000 

29 943 872 
2 276 495 

7 287 001 

50 000' 

52 707 370 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

3 150 

15 119 

33 249 
2 135 

7 479 
50 

001 

094 

829 
842 

396 
000 

61 184 162 

4 

15 

32 
2 

7 

61 

800 

119 

349 
135 

479 
50 

001 

094 

829 
842 

396 
000 

934 162 
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Rapor 
7 . 1 . 1969 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Meteoroloji Genci Müdürlüğünün ifa ettiği hizmetin ememini bütün vatandaşlarımızın talolir ettiklerinden o.ııiıı olarak şunu ifade etmek isterim 
ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışan personel, yorucu ve yıpratıcı bir inc^ıi minele bulunmalarına, rağmen vukuu muhtemel tabiî hâdisele
rin meydana getireceği tehlikeyi müdrik olarak vazifelerim yapmaya büyük gayret sarf' etmektedirler. Bugün va tam kaslarımız radyonun haberler 
bülteninin sonunu mutlaka, hava raporunu, dinlemeyi itiyat haline getirmişlerdir. Talas ım ekecek çi İMçi ile gurbete gidecek yolcu durumunu buna 
göre ayarlamaktadır. Verilen hava raporlarının % 100 denecek derecede doğru çıkması bu ınücs^eye olan' itibar, ve itimâdı artırmakta, millet 
olarak elde edilen başardı sonuçtan da gurur duymaktayız. Bütün mihVtler meteorolojik faaliyetler yönünden birbirlerinin hem destekçisi, hem de 
kontrolcusudur. Bu ,lbeynelmilel'bir anlaşmadır. Şimdiye kadar Türk Meteoroloji personeli daima iyi puvan a l ı ı ş ve ön safta bulunmuştur. 

Sura. , , , a.kda-;-:; da. ,, ™T: ricali- K TüS Meteoroloji Teşkilâtı kaydettiği gelişmelerle, dünyarnrı en kuvvetli meteoroloji teşkilâtlarından bi
risi 'olduğunu 'yabancı memleket uzmanlarına da kabul ettirmiştir. 

Bu başardı, çalışkan, faziletli, sevgi ve saygı 'a dayanan bir mesai kurmuş olan Meteoroloji Gene! Müdürlüğüne ve onun bütün personeline ait
tir. Kendilerini tebrik eder, teşekkürü bir borç bilirim. 

Devlet Meteoroloü isleri Genel Müdürlüğünün 1969 malî yılı Bütçe teklifi tetkik edilmiştir. 
Bölüm ve maddelerin izahına girmeden evvel genel müdürlüğün başlıca görevlerim şu şekilde özeıliyebiiiriz. 

I-Hizmetin özelliği : 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet hizmetinde yüklendiği görevleri dikkatle ve hassasiyetle verine getirmeye gayret eden örnek 

kurulmarımızdan biridir. Bu genel müdürlüğün görevleri kısaca aşağıdaki akilde ifade edilebilir : 
1. Millî ve milletlerarası çalışmalarla belirli alanlarda hareket eden yerlC yabancı, askerî, sivil, kara, deniz ve hava taşıtlarının meteorolojik 

korunmalarım sağlamak, yurt içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren teşekküllere ve halka, gerekli bilgivi hazırlamak. 
2. Tarım alanında çiftçiye gerekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle istihsal edilen tarımsal Intki ve ürünlerin emniyetini temin etmek, ta

rımsal mücadelede ilaçlamaların müsaidolmıyan günlerde yapılmasına mâni olarak, emek ve ilâç masraflarının heba olmamasını sağlamak, orman 
yangınları ile mücadelede gerekli tahminleri ve uyarmaları yapmak suretiyle söndürme islerine yardım etmek. Bütün bunların yanında günlük 
ve haftalık hava tahminlerinin yardnniyk çiftçi vatandaşın günlük ve haftalık mesaisini' ayarlamasında vardı inci olmak 

3. Türkive çapmda y a p ı t a iklim rasat ve etütleri ile Türkiye çapmda yandan ilmî araşhrmalar ve i n e i n e h l i n e ve avnea valinin plânlarına 
ışık tutmak. ' 
' 4. Memleketin bayındırlık, ulaştırma, adalet, ekonomi, «ağlık ve kültür faalivederi için gerekli yardıme, çabsmaları vapıuak. 

5. Kara, Deniz ve ITava küvetlerimizle NATO ve OMNTO askerî arıdaşmaları' sebepleriyle yüklenmiş olduğu akerî sonımlulukları verine getirmek. 
•6. 541.1 savdı Kamın ile üyesi bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtı ((\VMO)' ile' 4749 ^ ' ı b Kanunla, üvesi bulunduğumuz Milletlerarası 

Sivil Havacılık Teşkilâtı (İCAO) sözleşmeleri gereğince meteorolojik bakımdan yüklenmiş olduğu görevleri yerine getii-mek. 
7. Memleket hudutları dahilinde yapılan muhtelif karakterdeki rasatlara dayanarak gerekli istatistik, bülten, harita ve grafikleri hasırlamak. 
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H - Hiznatin reltocsi : 
Türkiye 'de Meteoroloji Teşkilâtlnın t a r i h i s i çok kısadır. Cumhuriyet in kuruluşunu 1ak'ken, nıalhtolif hakanlıklar kemli maksat lanna « i ;v t evd ia t 

kurma™ bu lamış la rd ı r . Bu şekildeki kurulusun her bakımdan ekonomik olmadığı güz imimde teuila^vk 1037 yılında, mulıtelir ba'kanlrkiara bağlı me
teoroloji teşekkülleri bir araya getirilmek suretiyle Devlet Meteoroloji İshvi Geuel Müdür lüğü 3127 « , n l ı Kanunla kurulmuştur . Ikvha sonra 1.1)42 
yılında, ^ka r ı l an 4250 sayılı Kanım ile Genel 3Rulüı-.uk, teknik personel ihtiyacını o zamanın şartları ölçüsünde karşılayabilecek bir bale getirilmiştir. 

Meteoroloji Genel Müdür lüğü, özellikle son vil lanla gerekli bir gelişme kaydetmiştir, Gerek Devlet idaresinde, -erek milletlerarası faallvetlorde 
yüklendiği görevi karşılayacak bir seviyeye gelmiş bukınmakladur 

Nitekim, Meteoroloji Genel Müdür lüğünün eeıvic merkez ve ilh-* kuruluş lar , te tkik edilecek olursa, kaydedilen gelişme a u k olarak görülmektedir. 
1960 yılmda takı ihen 100 olan iklim istasyonu s a v u halen toplas., oh:„ık 398 e, J , » ()!:m v ^ ı s istasyonları srvJH1 toplam olarak bugün 1 ()î>5 e 

yükseltilmiştir. 
Meteoroloji Gönel Müdür lüğü avrıca hava tat un d. i e ]indi yanılmasımla, kullanılan r a n t l a r ı yapan 00 aded sinontik meteoroloii ista-vonuna sahip-

tir. Bu istasyonların hepsinde -alıcı ve verici telsiz ehlmziarivio hizmetine &re diğer elektronik ed ıadar da bulunmaktadır . Bu 00 sinopkk meteoroloji 
istasyondan 5 tanesi yüksek atmosfer rasadı yapan r a d ^ o n d e istasyonudur. fit) slnoptik istasyondan L»î) tanesi hava meydanlar ında vazife görmekte 
vo bu meydanların hepsinde h a r a talunini yapılmaktadır . 

11)69 yılı içinde açılacak İğneada istasyonu ile bu sayı 01 e yükselmekledir. Bu arada Karadenizdc avlaman balıkçılarımızı himave etmek maksa-
diyle .""»/lÜ neşriyat yapan J,ir do^iz m e t e o r i d i ktasyonu faaliyet haliudrdir . 
Ayrıca üç aylık ,hir çalışma neticesinde, BamlumaYla, diinya c r u n d a bir deniz meteoroloji istasyonu kurulmuş ve 1907 vıh basında faalive.e geçiri

lerek, yerli, yabancı, askerî ve sivil geubler h i n u v e edilmekte •-,e diğer lüzumlu rasatların ulaştırılması u l a n m a k t a d ı r . 
Meteoroloji Çene! Müdürklğüı ıün merkez ioskilâlı da gdbr i r i lmiş buummak tad ıv Bu arada, kurulmuş bulunan ve dünyamızın etrafuıda 1 400 km. 

yüksekte dönen meteoroloji suni peyklerinden dünyamızın resim!erini alan A P T eibaziyle teşkilât takviye edilmiş ve bu suretle memleketimizin deniz 
olan ivuzey ve Güner kısımlarındaki sinoptik rasat istasyonlarının hissedilen yokluğu oklukça giderilmiştir. Bu cihazla temin edilen resimler analiz 
edilmek suretiyle hava tahminlerinde isabet niskoti yükseltilmiştir. 

Gene! Müdürlük, ilgili eleman yetiştirmek maksadiyle, Ankara'da. Iise seviyesuıde üç yıl eğitim yapan bir meslek okuluna sahiptir. 
Son sekiz yıl içerisinde 107 modern .meteoroloji istasyonu binası inşa edilmiştir. Merkezde kurulmuş olan telekom in ika «yon ve aletler atol yelerinde 

cdıaz r e alet imaline başlanmıştır. Genel Müdür lük; termograf, higrograf, harograf, plm-ivograf gR>i evvelce ithal edilen «löklerin imaline başlanmış
tır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yabancı memleketlerde pek rast lanmıyan ve yabancıların takdirini de kazanan özel bir radyo vayın imkânına sahip
tir . Bu da çiftçi vatandaşlara ve askerî birliklere ve halka hava tahminlerini ulaşt ıran Meteorolojinin Sesi Kadyosudur. Bu radvo Türkiye 'nin her ta
raf ından dinlenebilmekte ve meteorolojik yayınını müzikle süsliyerek herkesin dinlemek isteğini duyacağı bir hale getirilmiş hulumnaikt>adır. 

Adı .geçen Genel Müdürlük, her yıl gelişmeler kaydetmekte ve bugünkü haliyle A r r u p a ' n ı n kuvvetli meteoroloji teşkilât larından (biri halini almış 
bulunmaktadır . 

Son olarak dünyamızın etrafında dönen meteorolojik suni peyklerden resim almak maksadiyle yerleştirilmiş olan A P T cihazı; Avrupa 'da Türkiye 
<Mıil 5 memlekette vardır . 

http://3rudiirl.uk
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B i l i m e son zamanlarda hava tahmimlerinde kaydedilen isabetler memnuniyeti muciptir. 
Durum, böyle olmakla .berber, memleketimin meteorolojik hizmetleri bakımından şebekesinin yeterli olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Bu 

sebeple millî ve milletlerarası maksatlarla çalışan Meteoroloji Teşkilâtını daha da geliştirmek ve gereği gibi teçhiz etmek lüzumu ortaya çıkmaktadır. 
Aynı zamanda bu Genel Müdürlüğe, genişleyen görevleri ve artan sorum lulııldari.vle uygun imkânlar verilmesi gelenektedir . 

III - 1969 Bütçesi : 
1. — (A/ l ) Bütçesi 1968 malî yılma nazaran 4 23*) 485 lira artış göstermektedir. Bu artışın 3 G4G 31)5 lirası personel, 522 740 lirası yönetim, 

72 800 lirası Mzmet giderlerivle, 5 000 liram da çeşitli giderlerde 'bulunmakta ve ayrıca kurum giderlerinde de 7 450 lira noksan olarak ödenek teklif 
edilmiş ve bu «ekilde fazlalık'toplamı 4 239 485 lira olarak görülmüş ve ar t ı ş la hkmet gereği nedeniyle zorunlu kabul edilmiştir. 

2. 1- Genel' Müdürlüğün 1968 vıh (A/2) Bütçesi (Bayındırlık Bakanlığı' bütçesindeki miktar dahil) 7 250 001 liradır. 
Ceeen yıldan devam eden isler'için bu malî yılda Bayındırlık .Bakanlığı Bütçesine 550 000 ve Genel Müdürlük Bütçesine de 6 949 000 lira teklif 

edilmektedir. Bu miktarın 3*790 000 lirası yine Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine verilecek ve malî yıl sonuna kadar yatırım programında izah edilen 
işler yaptırılacaktır. 

Genel Müdürlüğün bütçesinde kalacak olan 3 159 000 liralık ödeneğin 820 000 lirası ile taşıtlar alınacak kalan 2 339 000 lira ile de rasat alet
leri, elektronik cihazlarla yedek aksam temin edilecektir. 

(A/2) Bütçesi programı yerinde ve zorunlu görülmüştür. 
3. - (A/3) Bütçesi geçen yıla nazaran 950 745 i!,,,, fazlalıkla 1 742 922 lira olarak teklif edilmektedir. Bu arlı* yennde ve zorunlu görülmüş

tür. 

IV - Teklif ve temenniler : 
1. - Meteoroloji Genel Müdürlüğü halen 1937 yılında nka-ılmış bulunan Teşkilât Kanunu ile yönetilmektedir. Teşkilâtın o tarihten bu yana 

kaydetmiş olduğu gelişme tatbik edilmekte olan yenilikler ve yeni ihtiyaçlar bu teşkilâtın artık mevcut kanunla yürütülmesine imkân b ı r a k m a k t a 
dır. Bu konu üzerinde daha önceki raporlarda da İsrarla durulmuştur. Bu sebeple, hasırlanmış bulunan ve Başbakanlığa sevk edilmiş olan yeni ka
nun tasarısının biran ünce kanunlaşması lüzumlu ve sorunludur. 

2. — Genel Müdürlüğün maaşlı'memur sayısı 405 tir. Bu memurlara, tedavi ve cenaze giderleri olarak 40 000 lira düşünülmüş ve 12.340 ncı 
maddeye bu ödenek konmuştur. 

Ancak «D» Cetveline dahil ücretli personel için hiçbir ödenek düşünülmemiştir. «D» Cetveline dahil personel sayısı 2 432 olduğuna göre en az 
250 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç olacaktır. 

Bu bakımdan 12.340 ncı maddeye 250 000 liralık bir ödeneğin ilâvesi ile, maddenin 290 000 liraya yükseltilmesi lüzumlu ve zaruridir. 
3. - Meteoroloji Genel Müdürlüğünde gece - gündüz, Cumartesi, Pazar ve bayram günlerinde aralıksız olarak çalışan personelin yılda normal me

murlara nazaran 93 işgünü faala mesai yaptığını yukarda belirtmiştik. 
Bu mesai tarzı bu elemanları yıpratmakta ve muayyen bir süre sonra yetişmiş d a n personel başka bir kuruluşta normal mesai yapan bir iş bulmak 

suretiyle teşkilâttan ayrılmakta veya gece mesaisinden çıkarılmak için idareyi korkma, durumuna, girmektedir. 
Bu şekilde yorucu, yıpratıcı ve sağlık durumunu sarsıcı .bir mesai sistemine tabi olan bu personelin 5434 saydı Kanundan istifade ederek her hiz

met yılına kamlık fiilî hizmet zammı almaları en tabiî haklarıdır. 
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Genel Müdürlükçe -hu konuda vapılmrs olan kantin teklifinin Maliye Bakanlığınca ııygun mütalâa edilmesi, verilme,! gerekli bir hakkın verine ge
tirilmesi bakımından bir zarurettir; 

4. - Genel Müdürlük 20 . 3 . 1962 tarihli protokol ile bu yıla kadar Hava Kuvvetleri Kumandanlığından yılda 5 000 000 lirayı asan malzeme 
yardmı görmekte iken yapılan son toplantıda Genelkurmay Başkanlığınca, protokol iptal edilmiş ve Genci Müdürlüğün im şekilde Kava Kuvvetleri 
Kumandanlığıudan iknrf edilmesi imkânı ortadan kalkmıştır. 

Bu malzeme ile Genel Müdürlük yüksek atmosfer rahatlarını elde etmekte olup, bu rasatların yokluğu hava tahminlerinin yalnız ver rasatlarına da, 
wmarak yapılmasına •sebebolacak ve neticede hava talim inlerindeki isabet oranı çok düşecektir. Bu hal, hem yatının ve ueus eninivoti bakımından ortaya 
büyük sakıncalar çıkaracak, yayınla mm vacak olan-bu rasatlar milletlerarası millî itibarımım da sarsacaktır. Diğer taraftan, teşkilâtın 60 merkezindeki 
alıcı ve verici telsizlerin, yüzde seksenini'teşkil eden askerî tip cihazların ikmali temin edilemiyeceğinden, meteorolojik haberleşmede büvük aksaklıklar 
meydana gelecektir. 

Ayrıca bu rasatların yapılmaması halinde Millî Savunma ile ilgili hizmetler yerine getirilenıiyecek ve 4749 sayılı Kanunla kalbul edilmiş Milletlerarası 
Sivil Havacıilık (ICAO) Sözleşmesiyle ilgili milletlerarası uçuşlar ile millî uçuşlar hhnaye edilmiyecektir. 

Evvelce Hava Kuvvetlerinden aynî olarak yapılan 4>u yardım 1969 yılı bütçesinin tanziminden sonra kesilmiş bulunduğundan karşılığı ödenek 1969 
yılı ibütçesi ilgili maddesine konamamıştır. 

Bu konuda Genelkurmay Başkanlığında yapılmış olan toplantılara Maliye Bakanlığı temsilcisi de iştirak etmiş bulunmaktadır. 
Hizmetin yerine getirilmesi millî menfaatlerimizle ilgili bulunduğundan söz konusu malzemenin millî bütçemizden temini zorunludur. Bu mafeatla 

15.776 neı maddeye 3 971 650 liralık ödeneğin ilâvesini, 
Arz ve teklif ederim. 

Necati Kalaycıoğln 
Konya Milletvekili 
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HİZMETİN NİTELİĞİ VE YEKİNE GETİRME ŞEKLÎ 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet hizmetinde yüklendiği g rev le r i dikkatle ve hassasiyetle verine getirmeye gayret odon kuru
luşlardan biridir. Bu Genel Müdürlüğün belli başlı görevleri şöylece özetlenebilir : 

1. Millî ve milletlerarası anlaşmalarla belirli akınlarda hareket eden yerli, yabancı, askerî, sivil, kara, deniz ve hava taşıtlarının meteorolojik 
korunmalarını sağlamak, yurt içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren teşekküllere ve halka gerekli bilgiyi hazırlamak 

2. Tarım, alanında çiftçiye gerekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle istihsal edilen tarımsal ürünlerin emniyetini temin etmek, tarımsal 
mücadele ilaçlamaların müsaidolmıyan günlerde yapılmasına mâni olarak, emek ve ilâç masraflarının heba olmamamı sağlamak orman yan
gınları ile mücadelede gerekli hava tahminleri yapmak suretiyle söndürme işlerine yardım etmek; ayrıca, İmlim' bunların yanında günlük ve 
haftalık hava tahminleri ile çiftei vatandaşın günlük ve haftalık mesaisinin tanzimine hizmet etmek. * 

3. Türkiye çapında yapılan "ildim rasat ve etütleri ile ilmî araştırmalara ve yatırım plânlarına ışık tutmak. 
4. Memleketin Bayındırlık ve Ulaştırma, Adalet, ekonomi, sağlık ve kültür faaliyetleri için gerekli çalışmaları yapmak. 
5. NATO ve CENTO Askeri Andlaşmaları ile yüklenmiş olduğu askerî sorumlulukları verine getirmek. 
ft. 5411 sayılı Kanun ile üyesi bulunduğumuzDünya Meteoroloji Teşkilâtı ve 4749 sayıl /Kanun ile üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Sivil Ha

vacılık Sözleşmeleri gereğince'meteorolojik bakımdan yüklenmiş olduğu görevleri yerine getirmek. 
7. Memleketin hudutları dâhilinde yapılan muhtelif karakterdeki rasatlara dayanarak, gerekli bülten, harita ve grafikleri hazırlamak. 

HİZMETİN GELİŞMESİ 

- Bilhassa tarım, ulaştırma alanı ile bunların her kolumla y ^ m ı ş olduğr: isabetli tahminler ile geniş çapta hizmetlerde bulunmak ve meteo
roloji ile ilgili her sektörün çeşitli çalışmalarında meteorolojik yönden daha faydalı olmpk üzere kuruluşa kazandırılan, meteoroloiik suni peyk
lerden hava fotoğraflarını alan sistem sayesinde başarılı hizmetler elde edilmiştir. Bu sistem sayesinde meteoroloiik suni peyklerden alman hava 
fotoğrafları ile bulut sistemlerinin yoğunluk dereceleri, hareket yönleri, bünye ve görünüşleri tes'bit edilmektedir. Bu suretle meskûn olmıyan de
nizler ile meteoroloji şebekesinin buiunmadığı yerlerdeki deprasyon teşekkülleri, bunların hareket ve şiddetleri tesbit edilmekte hattâ kara parça
ları üzerindeki kara örtüleri ve kar erimelerinin tesbiti mümkün olabilmektedir. 

- Ankara ile Etimesgut, Mürted, Esenboğa, Yeşilköy, Balıkesir, Merzifon, Kayseri, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Adana, Konya, Antalya, 
İzmir, Bandırma, Eskişehir, Samsun arasında telli telem irtibatı bulunan merkezlere ilâveten; Ankara ile Trabzon, Erzincan ve Gölcük (İzmit) 
merkezleri arasında da telli telem tertibatı sağlanarak bu merkezlerin sayısı 20 ye yükseltilmiştir. Bu suretle bu 20 merkez ile Genel Müdürlük 
arasında meteorolojik malûmatın 24 ısaat devamlı ve arımda teati etmek kolaylığı sağlanmıştır. 

- Teknik muhabere imkânları ve meteoroloji tekniğindeki gelişmeler sayesinde merkezdeki faksimil verieileriyle yayınlanmakta bulunan ana
lizleri yapılmış harita adedinin 24 e çıkarılması mümkün olmuş ve bu suretle ekserisi askerî ve sivil hava meydanlarında bulunan 20 analiz mer
kezinde aynı çeşit haritalarla hava tahmin kolaylıkları sağlammş ve tahminlerde isabet oram yükseltilmiştir. 
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- 16 meydan meteoroloji istasyonuna ilâveten bu yıl Antalya, Erzurum, Trabzon ve Elâzığ sinoptik meteoroloji istasyonları, meydan meteo
roloji istasyonu haline getirilerek bu sayı 20 ye çıkarılmış gerekli meteorolojik alet ve cihazlarla takviye edilmiştir. 

- Kayseri (Erkilet) ve Merzifon meydan meteoroloji istasyonlarına elektronik bulut tavan ölence cihazları kurularak bu cihazlarla takviye 
edilmiş istasyonların sayısı 12 ye yükseltilmiştir. 

- Bütün meydan ve sinoptik meteoroloji istasyonları devamlı rüzgâr kaydeden anemograf cihazları ile takviye edilmiştir. 
- Genel Müdürlük ile Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı ve Hava Kuvvetleri Kumandanlığı arasında kurulan telli 

telem devreleri sayesinde meteorolojik malûmatın emniyetli ve süratli bir şekilde teatisi sağlanmıştır. 
- Genel Müdürlük ile Esenboğa DHMÎ. İşletme Merkezi arasında telli telem devresi geliştirilerek memleketimize ait meteorolojik malûmatın 

Tahran ve diğer lüzumlu merkezlere süratle ulaştırılması sağlanmış ve havadaki uçaklara iniş malûmatı veren VHF VOLMET neşriyatı otomatik 
cihazlarla yapılmaya başlanmıştır. 

- Günden güne dinleyici küt le* artan ve ilgiyle takibedilen Meteorolojinin Sesi radyosunun yayın süresi uzatılmış ve yayın programı daha da 
genişletilerek daha yararlı bir hale getirilmiştir. 

- 1968 yılında meteorolojik muhabere donan mı yönünden Adana, Müntet, Konya, Eskişehir, Balıkesir ile Esenboğa meydan meteoroloji istas
yonlarına ikinci faksimil alıcıları kurularak yed klcnıniş ve arızaları sebebiyle meydana gelen al saklıklar giderilmiştir. 

- Y e ş i l k ö y ve Esenboğa Milletlerarası Meydan .Meteoroloji istasyonlarına komple radyoteletayp cihazları kurularak, milletlerarası uçuş
lar yönünden dış memleketlere giden ve gelen uçakların meteorolojik himayelerinin daha sıhhatli bir şekilde temini saklanmış, ayrıca Ye
şilköy Milletlerarası Meydan Meteoroloji İstasyonuna uzaktan kumanda cihazı merkezde imal edilmek suretiyle CENTO Teknik Yardım prog
ramından temin edilmiş bulunan ü<, aded bire*r kilovatlık 1IF/RT cihazları ile birlikte kurularak yaklaşan uçakların uzak mesafelerden iti
baren havadan meteorolojik himayesinde kolaylık sağlanmıştır. 

- Muhtelif meteoroloji is tasyonlar ımda paratoner tesisleri yapılmış ve rasat parklarının standardına göre yer altı elektrik tesisatı ikmal 
edilmiştir. 

- Memleket iklimini daha sıhhatli esaslara göre tesbit etmek amaeiyle Kangal, Korkuteli, Horasan, Sam, Muradiye, Bolvadin, Kığı, Posof, 
Pülümür, Ik-m, Uluborlu, Çemişkezek ve Uludağ (Zirve) merkezleri Büyük Klimatoloji İstasyonu; ayrıca iznik, Kozaklı, Arpaçay, Digor, 
Çivril, Keskin, Kemalpaşa "merkezleride birer küçük Klimatoloji İstasyonu haline getirilmiştir. 

- Ekle mevcut bilgilere göre memleketin iklimini tesbit etmek amaeiyle klimatolojik atlasın hazırlanmasına başlanmış, yıllardan beri 
yapılmakta olan aktinometrik rasatların değerlendirilmesi hususunda çalışmalara başlanmıştır. 

- Memleketin yağış rejimini tesbit maksadiyle bu yıl yeniden 49 yağış istasyonu açılmış. 24 saatlik yağış miktarlarının saatlerine ve şid
detlerine göre analiz etme 'imkânı veren plüviyograf şebekesi genişletilerek sayısı 201'e yükseltilmiştir. 

- Türkiye'nin aylık, mevsimlik ve yıllık ortalama yağış haritalarının çizimi için lüzumlu ve rasat seneleri kısa olan istasyonlar teknik 
metodlarla süreleri uzatılarak bütün rasatlar aynı periyoda irca edilmiştir. 

- Plüviyograf değerlerinden istifade edilerek 50 merkeze ait şiddetli yağışların 5, 10, 25,50 ve 100 yılda tekerrür etme ihtimali hesaplan
mıştır. 

http://faksim.il
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- Doğal âfetlerin t a n t a l alanda meydana getirdiği zarar ve ziyanlar tetfbit edilerek değerlendirilmiş, aynea yurdumuzun kültüre alın-
mış bitkileri üzerinde ikli.uiıı olumlu ve olumsuz etkileri aylık hava ve Ziraat Vaziyeti İiüllonin.lo her av yayınlanmıştır. 

- Bitkilerin vejetasyon devrelerindeki aylarda vukubulan sıcaklığa «öre düşen yağış ile va^şa olan ihtiyacı mukayeseli haritalarla belir
tilmiş. ve fenoloji gözlemlerine dayanarak 5 şer yıllık dönemler halinde" dökümleri yapılmış ve'bunlara ilâveten uzun ydlar ortalamasına göre 
ilk ve son don tarihlerini gösterir' haritalar hazırlanmış, 1905 - 1960 tarım yılına ait «Tarım ve Meteoroloji Bülkmi» yayınlanmıştır. 

- Meteorolojik yayın yönünden günlük Meteoroloji bülteni, yılın her gününde basılarak ilgililerin istifadesine sunulmuş ve 1966 yıllık 
Meteoroloji bülteni ile 1966 yılı günlük yağış dağıhşı bülteni yayınlanmıştır. 

- 1908 İzmir Uluslararası Fuarı ile Samsun J9 Mayıs Karadeniz Millî Fuarına birer meteoroloiik pavyon ile iştirak edilmiştir. 
- Personelin meslekî bilgilerini artırmak üzere muhtelif tip ve karakterde aşağıdaki kurslar açılmıştn- : 
(a) 20 elemanın katıldığı 0 hafta süreli Klektronik Araçlar'Kursu, 
(b) 27 elemanın katıldığı 8 hafta süreli Klimatolojik Hasatçı Kursu, 
(c) 16 elemanın katıldığı 30 hafta süreli Kava/Tahmin Kursu, 
Bunlara ilâveten, teşkilâtımız dışında hizmet içi eğitim maksatları ile muhtelif elemanlarımız, çeşitli istatistik, elektronik makinaları prog

ramcılığı, panokart teknisyenliği ile İngilizce ve Almanca dil kurslarına katılmışlardır. 
8. Dünya Meteoroloii Teşkilâtı Teknik Yardım programından, Zirai Meteoroloji konusunda iki personelimiz 6 ve 12 ay süre ile Ame

rika Inrleşik i )evletlerim/göndeHim^^^^i 
9. Aynı Teknik Yardım programı tahtında, bir okunanımız da klimatoloji konusunda doktora yapmak üzoro Amerika Birleşik Devletleri

ne gönderilmek üzeredir. 
10. NATO Araştırma harslarından yararlanarak, bir elemanımız 2 yıl müddetle İngiltere'ye gönderilmiştir. 
11. Alman Hükümeti Teknik Yardım programı tahtında 4 elemanımız muhtelif konularda eğitim görmek üzere 9 ay müddetle Almanya'

ya gönderilmişlerdir. 
12. Alman Askerî Teknik Yardımı tahtında 6 elemanımız muhtelif konularda eğitim görmek üzere bir vıl müddetle Almanya'ya gönderil

mişlerdir. 
13. OIOTO Teknik Yardım programı tahtında İngiltere'den 2 aded Hava Gözlem Radarı, 3 aded uzaktan yaklaşmalar irin l rKyW ci

hazı, 1 aded 10 kilovattık yayın cihazı ve teferruatı temin edilmiştir. 

14. 1909 ilâ 1972 yılları için Alman Hükümeti Teknik Yanlım programı tahtında, uzman, burs, meteorolojik alet ve cihazlar temin etmek 
üzere gerekli teşebbüslere geçilmiştir. 

15. 1969 ilâ 1972 yıllan içiıı Fransız Hükümeti Teknik yardım programı tahtında, burs ve elektronik cihazlar temin etmek üzere gerekli 
teşebbüslere geçilmiştir. 

^ 10. - 3 ay müddetle istatistiki meteoroloji konusunda RCD Teknik Yardım Programı tahtında Pakistan Meteoroloji Teşkilâtından bir uzman 
talebedilmiş bulunmaktadır. 

1 7 . - ECI) Teknik İşbirliği Programı tahtında 1969 ydı içinde teşkilâtımız tarafından muhtelif meteorolojik mevzularda.6 ve 3 er ay müddet
le staj bursu sağlanabileceği ilgililere bildirilmiş bulunmaktadır. 
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- 5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtının standartlarına göre sınıflandırılan meteoroloji istasyonlarımızın 
son dokuz yıl içindeki sayıları aşağıda gösterilmiştir. Meteoroloji istasyonları sayılarının artırılmasından ziyadeı kapasitelerinin artırılması ci
hetine gidilmiştir. İstasyonlarımızın 1960 - 1968 yıllarının sayıları aşağıda tablo 1 de verilmiştir : 

TABLO - 1 

Fonöloji 
İstasyonu 

430 
475 
510 
540 
555 
574 
623 
645 
655 

Not 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Meydan 
Meteoroloji 

İstasyonu 

12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
20 

Sinoptik 
Meteoroloji 
İstasyonu 

39 
38 
37 
39 
39 
38 
37 
38 
40 

Büyük 
Klimatoloji 
İstasyonu 

39 
55 
82 
123 
152 
169 
171 
171 
182 

Küçük 
Klimatoloji 

İstasyonu 

6 
16 
41 
57 
113 
131 
133 
134 
143 

Ylağış 
İstasyonu 

398 
394 
382 
526 
579 
636 
649 
693 
710 

1. - Açıdan iklim istasyonlar,, geneUilde yogi? istasyonlarının büyütülmesi suretiyle tesis edümektedir. Bu balamdan, memleketin yağış rejimini 
ortaya koymak üzere, yağış rasadı yapan istasyon sayısı, yağış istasyonlar,, küçük klimatoloji istasyonları, büyük klimatoloji istasyonları, Sinoptik 
Meteoroloji istasyonları ile Meydan Meteoroloji istasyonlarının toplamı dan 1 095 merkezde yapılıyrr anlamını taşımaktadır. Bu sayılara muhtelif 
müesseselere ait 27 büyük klimatoloji ve 3 küçük klimatoloji istasyonları dahil edilmemiştir. 

2. - Sinoptik Meteoroloji istasyonlarının tamamında ve Meydan Meteoroloji istasyonlarından bir kısmında olmak üzere cem'an 43 yerde de ayrı
ca iklim rasadı yapıldığından, Büyük Klimatoloji istasyonlarının tamamı, müessese istasyonları hariç, 225 dir. 

- Türkiye'de yeni kurulmuş bulunan meteoroloji teşkilâtı, istasyon sayısı itibariyle yeterli değildir. Yeni istasyon açmak, yeni personelin 
+eminine bağlıdır. Son 9 yıl içerisinde teşkilâtımızm personel sayısı bakımından göstermiş olduğu gelişme aşağıdaki Tablo 2 ve 3 te gösterilmiş
tir. Bilhassa yevmiyeli kadroların verilmiş bulunması yüksek tahsilli eleman temini bakımından teşkilâtımızın geleceği için büyük bir kıymet 
ifade etmektedir. 
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- 1960 yılından 1968 yıkım kadar Devlet M ' üroloj i isleri Genci Müdürlüğünün kadrolarının yıllık artış seyrini gösteren tablo. 
— Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılma kadar mevcut istasyon binaları sayısı 37 dar. 1961 yılından 1968 sonuna kadar 107 

yeni ve modern meteoroloji istasyon binası yaptı ,ılmıştır. 1969 yılında yapılacak odan 10 bina âıle bu yeni istasyonların sayısı 117 yi bulacaktır. 
Meteorolojik çalışmalarda esas şartlardam birisi de meteoroloji istasyonlarımn müsait araziler içerisinde kurulup, yerleşme ve hiçbir suretle 

rasat yapılan yerlerin değiştirilmemesidir. Bu sebeple binaların yapılması ile bu husus sağlanmakta ve arz .olunan anahtar istasyonlarının sayıları 
artırılmaktadır. 1960 yılından sonra her yıl nerelerde meteoroloji istasyonu binası yapıldığı aşağıda Tablo: 4 de , gösterilmiştir: 

1961 yılımla yapılan binalar: 
1 - ' A n a m u r (İçel) 

TABLO 

2 - Burdur 
3 - Bodrum 
4 - Kars 
5 - Maraş 
6 — Mardin 

(Muğla) 

1962 vıhıuln yarnlan ve satmalman binalar 
12/ 1." Silifke (İeel) 
12/ 2 Erzincan ^ 
1 4 / 3 Van 
1 5 / 4 Manisa 

1963 yılında yapılan ve satmalman binalar 
19/ 
20/ 
2 1 / 
22/ 
23/ 
24/ 
25/ 
26/ 
27/ 
28/10 
29/11 

Fethiye (Muğla) 
Ağrı 
Gaziantep 
Ordu 
Kırklareli 
Merzifon (Amasya) 
Aydın 
Antakya 
Ulukışla 
Bergama 
Bingöl 

(Hatay) 
(Niğde) 
(İzmir) 

7 -
8 -
•9 — 

1 0 -
1 1 -

Mersm 
Yozgat 
Çankm 
İnebolu 
Bozkurt 

(Kastamonu) 
(Kastamonu) 

13/ 5 Alanya (Antalya) 
17/ 6 Konya 
18/ 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 Finike (Antalya) 
37/1-9 Edremit (Balıkesir) 
38/20 Balıkesir 
39/21 Çeşme (İzmir) 
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1964 yılmda yapılan binalar : 
4 0 / 1 AfyanK. 
4 1 / 2 Kayseri 
42/ 3 Elbistan (Maraş) 
43/ 4 Göksün (Maraş) 
4 4 / 5 'Tokat 
45 / 6 Simav (Kütahya) 
46/ 7 Gemerek (Sivas) 
47/ 8 Bayburt (Gümüşane) 
4 8 / 9 Bitlis 

1965 yılında yapılım binalar : 
58/ 1 Hava ve Analiz Bürosu (Anka! 
5 9 / 2 Adapazarı 
60/ 3 Aksaray (Niğde) 
611/ 4 Beypazarı (Ankara) 
«2/ 5 Birecik (Urfa) 
63/ 6 Ayvalıfe (Balıkesir) 
64/ 7 îpsala (Edime) 

1966 yılında yapıları binalar : 
7 3 / 1 A c ı p a y a m (Denizli) 
74/ 2 Bandırma ((Balıkesir) 
75/ 3 Cihanbeyli (Konya) 
76/ 4 Cizre (iMardm ) 

77/ 5 Dörifcyol (Hatay)' 
78/ 6 Ereğli (iKomya) 
7 9 / 7 Giresun 

8 8 4 -

49/10 Karapınar (Konya) 
50/11 Akhisar (Manisa) 
51/1,2 Tatvan (Bitlis) 
52/18 İğdır (Kars) 
58/14 Kilyos - Kumköy (İstanbul) 
54/15 Bandırma (Balıkesir) 
55/16 Ardahan (Kars) 
56/17 Eskişehir 
57/18 Boğubayazıt (Ağrı) 

) 65/ 8 Muş 
66/ 9 Kuşadası (Aydm) 
67/10 Selçuk (îzmir) 
68/11 Siverek (.Urfa) 
69/12 Sivrihisar (Eskişehir) 
70/13 Tunceli 
71/14 Uludağ zirve (Bursa) 
72/115 Uşak 

80/ 8 Salihli (Manisa) 
81 / 9 Sarıkamış (Kars) 
82/10 Seydişehir (Konya) 
83/11 Solhan (Bingöl) 
84/12 Tefenni (Burdur) 
85/13 Uzuköprü (Edirne) 
86/14 Ünye (Ordu) 
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1969 yılı için 

Bölüm Maddo 

36.000 

36.300 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllar borçlan 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
' LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ö 
Madde 
Lira 

4 550 

deneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

4 550 

735 000 

• 131 615 

71) 580 

4 550 

950 745 

Hükümetç 
Madde 
Lira 

4 550 

e istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

4 550 

1 500 000 

138 897 

99 475 

4 550 

1 742 922 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

4 550 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

4 550 

1 500 000 

138 897 

99 475 

4 550 

1 742 922 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

I - Sermaye teşküi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve demeklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Meteoroloji Memur ve Hizmetlileri Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1969 yılı için 
1968 ödenek Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

735 000 

131 615 

735 000 

131 615 
5 

79 580 
5 

1 500 000 

138 897 

1 500 000 

138 897 

99 475 

1 500 000 

138 897 

1 500 000 

138 897 

99 475 

79 580 99 475 99 475 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 01-
DERLERÎ 

. TARIM SEKTÖRÜ 
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GE

NEL MÜDÜRLÜĞÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.000 

23.000 

23.111 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

4 625 000 

3 820 000 
805 000 

4 625 000 

4 625 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

2 339 000 
820 000 

3 791 790 000 

3 790 000 

4 625 000 3 159 000 

" 3 159 000 ~ ~ 

3 790 000 

3 159 000 

6 94! 949 000 

3 159 000 

2 339 000 
820 000 

3 159 000 

3 159 000 

3 159 000 
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Bölüm Madde 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.370 

16.410 

16.710 
16.720 

16.810 
16.820 

ödendin çeçidi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İç fuar ve sergi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yık için 
1968 ödeneği Hükümetçe i s t enç Komisyonca kabul edifer 

Madde Bölüm teplamı Madde Bölüm toplun Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira l i r a Lira Lira 

1 

1 

10 000 

.0 000 

851 500 

861 502 

1 

1 

15 000 

10 000 
5 000 

851 500 

866 502 

1 

-

15 000 

10 000 
5 000 

851 500 

866 502 

5̂0 000 
1 500 

850 000 
1500 

25 489 158 
3 613 263 
1 267 503 
2 301 976 
861 502 

33 533 401 

29 135 553 
4 136 003 
1 340 302 
2 294 526 
866 502 

850 000 
1 500 

37 772 886 

29 135 553 
4 136 003 
1 340 302 
6 266 176 
866 502 

41 744 536 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 8 9 9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe »ten** Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira L i r a Lira 

14.874 Kira bedeli 
14.875 Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
14.877 Yiyecek alım ve giderleri 
14.879 Diğer alım ve giderleri 

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 

METEOROLOJİ KURUMLARI GİDER
LERİ 

15.771 Büro giderleri 
15.772 Ulaştırma giderleri 
15.774 Kira bedeli 
15.776 Malzeme alım ve giderleri 
15.779 Diaer alım ve giderleri 

330 000 
50 000 

1 

20 000 

511 975 

180 000 
6 000 
87 725 
5 000 

190 000 
18 250 
25 000 

1 790 001 

150 000 
40 000 

1 
1 500 000 
100 000 

2 301 976 

283 500 
25 000 

1 

20 000 

504 525 

200 000 
3 000 
55 000 
5 000 

H84 275 
22 250 
35 000 

1 790 001 

140 000 
50 000 

1 
1 500 000 
100 000 

2 29< 294 526 

283 500 
25 000 

1 
20 000 

504 525 

200 
3 
55 
5 

184 
22 

000 
000 
000 
000 
275 
250 

35 000 

5 761 

140 
50 

5 471 
100 

651 

000 
000 
1 

650 
000 

6 266 176 
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BöKim Madde ödeneğin çeşidi 

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 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs gidenleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

METEOROLOJİ HİZMETLERİ GİDER
LERİ 

14.871 Büro giderleri 
14.873 Taşıt isletme ve onarma giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 000 

75 000 

50 000 
10 000 
15 000 

1 162 501 

112 500 
G50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 

10 001 

1 267 502 
^ 

20 000 

10 001 

1 340 302 

20 000 

10 001 

1 340 302 

10 000 

73 800 

50 000 
8 800 
15 000 

1 236 501 

110 000 
798 000 

10 000 

73 800 

50 000 
8 800 

15 000 

1 236 501 

110 000 
798 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.350 

13.410 
13.420 
13.490 

13.520 

13.610 

Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

Sn giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Diğer ulaştırma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

230 000 
130 000 
2 000 

281 001 

85 000 
35 000 
126 000 
35 000 

1000 
2 489 261 

400 000 
2 089 260 

15 000 

1 

Hükümetçe i* 
Madde Böl 
Lira 

330 000 
140 000 
2 000 

281 001 

85 000 
35 000 
126 000 
35 000 

1 

1 000 
2 910 001 

425 000 
2 485 000 

1 

12 000 

1 

etenen 
ü m toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

330 000 
140 000 
2 000 

281 001 

85 000 
35 000 
126 000 
35 000 

1 

1 000 
2 910 001 

425 000 
2 485 000 

1 

12 000 

1 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin e^idi 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DÎĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 440 003) 

/ / - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM 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 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 314 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13,120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
120 000 

5 000 

40 000 

44 000 
160 000 
100 000 

827 000 

3 613 263 

155J)00 

" ' "6 000 

110 000 
140 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

1 
120 000 

5 000 

10 000 

44 000 
160 000 
100 000 

932 000 

150 000 

60 000 

110 000 
140 000 

4 136 003 

120 000 

5 000 

10 000 

44 000 
160 000 
100 000 

932 000 

150 000 

60 000 

110 000 
140 000 

4 136 003 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

12.410 Fazla* çahSma ücreti 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 714 551 

" 87 000 
19 000 
6 900 
40 000 
4 000 

1 367 014 

190 637 

1 

771 004 

/ - Yurt içi yolluHan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12 811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 

130 000 
172 000 

1 

1 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 856 700 

^ 0 
19 000 
6 900 
40 000 
4 000 

1 498 500 

198 300 

1 500 000 

1 

754 004 

130 000 
185 000 

1 856 700 

1 

1 

90 000 
19 000 
6 900 
40 000 
4 000 

498 500 

198 300 

500 000 

754 004 

130 000 
185 000 

1 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 

32.110 
12.111 
12.112 
12.150 

12.211 
12.213 

12.231 
12.232 

12.250 
12.270 

12.281 
12.282 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Meteoroloji hizmetlileri aylıkları 
Meteoroloji kurumları aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Meteoroloji kurumları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 19 266 995) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetli
ler ücreti 
(Geçici İsmetliler ücreti toplamı : 244 770) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücretleri 
i şCÎ ÜCRETLERI 
Genel idare işçi ücretleri 
Meteoroloji kurumları işçi ücretleri 
(işçi ücretleri toplamı : 75 000) 

4 077 540 
13 125 440 

43 200 

271. 700 

1 
1 582 718 

25 000 
50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplacı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lir» 

3 828 002 

937 000 
1 

2 891 000 

1 

19 175 599 

25 489 158 

3 788 082 

919 080 
1 

2 869 000 

1 

21 236 766 

4 423 410 
14 843 585 

21600 

223 170 

1 
1 650 000 

25 000 
50 000 

29 135 553 

3 788 082 

919 

2 869 

080 
1 

000 

1 
21 236 766 

4 423 410 
14 843 

21 

223 

1 650 

25 

585 

600 

170 

1 
000 

000 
50 000 

29 135 553 
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- Fransız Hükümeti Teknik Yardım Programı tahtında 1968 yılında talebolunan burs ve elektronik cihazların realize edilmesi için gayret 
sarf edilecektir. 

- Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Teknik Yardım Programı tahtında bir elemanımızm muhtemelen Kanada'da Hidromoteoroloji konusunda 2 ilâ 8 
yıl müddetle ihtisas yapma taUm sağlanmasına çarılacaktır. 

- 8 elemanmmn, çeşitli meteorolojik konularda 4 ilâ 6 hafta süre Me Almanya' Fransa ve İngiltere'de etütler yapma imkânları sağknmasma 
çalışılacaktır. 

- 4489 sayılı Kanun uyarmoa 3 elemanıma 1 er yıl süre ile Almanya, Fransa ve İngiltere'de muhtelif meteorolojik sahalarda eğitim görme 
imkânüarı sağlanmasına çalışılacaktır. 
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- Fenolojik gözlem yapan merkezlerin artırılmasına .çalışılacaktır. 
- Elektronik cihazlarla bulut tavanı ölçen istasyonlar sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 

' - Ankara ile Afyon, Bursa, Zonguldak ve Elâzığ Meteoroloji istasyonlarının telli telem devreleriyle bağlantüarmm sağlanmasına çalışılacak
tır- I 

- Önemli 20 büyük klimatoloji istasyonunun uf ak takatli alıcı - verici telsiz cihazları ile teçhiz edilmesinde gayret sarf edilecektir. 
- Yağışların sıhhatli bir şekilde analizi a m a l l e yeniden 20 merkezde plüviyograf cihazları kurulacaktır. 
- Diyarbakır ve Yeşilköy Meydan meteoroloji istasyonlarına birer aded hava gözlem radarı kurularak faaliyete geçirilecektir. 
- Tesbiit olunan program uyarınca, meteoroloji istasyonları rasat aletleri ve c M a r i y l e takviye edilecek, alet ve cihaz yapımına ve onarımı

na devam olunacaktır. 

- Muhtelif meteoroloji istasyonlarının paratoner ve rasat parkı yeraltı elektrik tesisatı ikmal edilecektir. 
- Hava .raporlarının ilgililerin istifadesine daha smhatli bir şekilde ulaştırılması amaciyle 50 merkeze alıcı kurulacaktır. 
- 300 e yakın meteoroloji istasyonunun rasat değerleri delikli kartlara geçirilerek kontrol edilecek, prognostik, enterpole ve ekstrapole hesapları 

yapılacak, talebolunan meteorolojik bilgiler cetvel ve tablolar halimde hazırlanacaktır. Ayrıca meteorolojik problemlerin programları hazırlanarak 
^ çözümlerine çalışılacaktır. 

-•Meteoroloji personelinin teknik bilgilerini artırmak amaciyle aşanda sıralanan teknik konularda kursların açılmasına gayret sarf olunacak
tır. 

a) 20 elemanm katılacağı 7 ay süreli Hava Tahmin Kursu, 
b)1 80 - 35 elemanın katılacağı 8 hafta süreli iki Klimatolojik Rasatçı Kursu, 
c)ı 20 elemanın katılacağı 8 hafta süreli Meteorolojik Aletlerin 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, çeşitli istatistik, elektronik hesap makinala-

rı programcılığı, pançkart teknisyenliği ile yabancı dil kurslarına katılmalarına çalışılacaktır. 
- Muhtelif konularda araştırma faaliyetlerine devam olunacak ve yayınlanacakta 
- MemMcetimizin millî dâvaları arasında yer alan balıkçılık yönünden karasularımızın muhtelif derinliklerinde rasat edilecek deniz suyu sıcak

lıkları için hazırlanacak osinografik haritalar elektronik harita neşreden fafcsimil cihazları ile yayınlanacaktır. 
- 1968 - 1969 tarım yılında meydana gelebilecek doğal âfetler, hastalık ve haşerelere kar§1 yapılacak mücadelelerde meteorolojik yönden gerek

li uyarmalara devam olunacaktır. 

- Çeşitli meteorolojik bülten ve teknik notların yayınlanmasma devam olunacaktır. 
- Alman Hükümeti Teknik Yardım programı tahtında 1968 yılında talebolunan burs, uzman, meteorolojik alet ve cihazların realize edil

mesi için gayret sarf edilecektir. 
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1969 YILI İÇİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

- Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü her balkımdan, her yıl yapacağı gelişmeleri plânlamış ve bu plân dâh i lMe çalışmalara devato 
etmektedir. ıBu plânlı çalışmaların esası; şebekeyi her bakımdan takviye etmek, yeni toyon^r kurmak, gerekli alet ve elektronik cihazları te-
« ötmek, personeli eğitime tabi tutarak teknik bilgilerini yükseltmek ve dolayısîyle meteorolojik çabsmalarla ilgili şahıs ve müesseselerin geli
şen ihtiyaçlarını sıhhaltli bir şekilde karşılamaktır. 

- 1963 - 1967 ve gerekse 1968 - 1972 yatırım plânlan içinde her yıl 22 meteoroloji tasyonu binası yapılması program hedefleri bakımmdau 
plânlanmış ise de tasarruf görüşüne uyularak aşağıda gösterilen 10 merkezde yeni bina yapılması kararlaşürılmıştır. Bu suretle 1969 yılı Bo
rcuna göre mevcut istasyon bina sayısı 154 e yükselecefctir. 1969 yılında yapılacak yeni istasyon b i n a l a r ı n merkezleri aşağıda Tablo 10 da ve
rilmiştir. 

TABLO : 10 
1. Amasya 
2. .Bartin ( ^ ı g u l d a k ) 
3. Bolvadin (Afyon> 
4. Cemıage** ('Tunceli)1 
5. Edime 
6. Karataş (Adana) 
7. Kulu (ıKonya) 
«. Ödemiş (İzmir) 
9. Samandağ (Hatay) 

10. Florya (İstanbul) 

- Tekniğin icabettirdiği en son hususlar da göz önünde buluudurulmak suretiyle hazırlanmakta olan hava tahminlerinin isabet derece
lerinin daha da artırılmasına gayret sarf edilecektir. 

- Seyyar meteoroloji istasyonunun, tarımın ve Silâhlı Kuvvetlerimizin i h t i y a ç l a ™ göre sayılan 3 e çıkarılacak, vasıta ve cihaz durumları 
ihtiyaçlara en iyi cevap verecek şeMlde ele alınacaktır. 

- 21 merkezde büyük klimatoloji istasyonu ile 50 merkezde yağış istasyonunun açılmasına çalınacaktır . 
- Hava trafiği bakımından Göksün Klimatoloji İstasyonu, Sinoptik Meteoroloji İstasyonu haline getiriılecek ve ayrıca İğneada Limanının, gemiler 

ve diğer tekneler için olağanüstü hava durumlarında bir sığmak yeri olması hasebiyle İğneada'da bir sinoptik meteoroloji istasyonu açılarak elektronik 
cihazlarla takviye olunacaktır. 

- Çanakkale Boğazının her iki yakası üe Mudanya veya Bandırma'da birer Mareograf İstasyonu kurularak faaliyete geçirilecektir. 
- Osinografik ve 'turistik amaçlarla her gün 50 cm. derinlikte ölçülen deniz suyu sıcaklığını rasat eden istasyonların sayısı 26 dan 32 ye çı

karılacaktır. 
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- .Devi* Meteoroloji İşleri Geme! Müdürlüğünün son 9 yıl içerisinde bütçe batanından durun» sağıda Tablo 9 da gösterilmiştir. 

TU. 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(4/1). 

10 839 912 
13 163 960 
15 143 565 
19 058 660 
21 508 496 
22 520 997 
24 110 183 
27 649 209 
33 533 401 

mmuo , 9 
(A/2) 

Maliye 

- Devle* Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
lek Okulu™ k a » ^ . Bugüne kadar 102 mezun 
antlar çalmalarında başarılı olmaktadır. 

Genel Md. Maliye Bayındırlık (A/3) 

475 002 — — ~ -
657'501 - -
927 501 - -
479 000 1 045 000 3 100 000 
822 000 490 000 3 950 003 934 575 
098,000 845 000 3 560 003 743 550 
860 000 - 3 140 003 918 550 
000 000 - 2 720 000 764 584 
625 000 - 2 625 001 950 745 

bilgili teknik elemana sahibolmak maksadiyle lise seviyesinde 1962 yılında Meteoroloji Mes-
vermiş tantanan bu meslek okulu teşkilât bakımından büyük hikmetler ödetmekte 

Gn. Toplam 

11 414 914 
13 821 461 
16 071 157 
25 ı682 660 
31 705 074 
30 767 550 
32 528 736 
35 133 793 
41 734 147 

ve ine-
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- 1960 - 1968 yıllarında muhtelif meteoroloji istasyonlarına kurulmuş olan çeşitli elektronik cihasların listesi a sa lda Tablo 8 de verilmiştir. 

TABLO : 8 

Kurulan cihazlar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1,967 1968 

Hellfax verici rocerder WF 204 ^ ~ 2 ~ ~ — ~ ~ _ ~ _ ~ 
:Hellfaxk verici recorder BS. 110 - - 10 2 4 8 2 10 6 
Converter 309 b - - 13 2 4 8 7 - 6 
Alıcı 745 E 309 A - - 1 - 10 11 15 - 12 
Verki (5 KW)ı - - 1 - 1 - - 1 -
Verici (2,5 KW) (RF) - - 1 - 1 1 - - 7 
Verici (400 Waltt) _ _ _ _ _ 4 - 1 _ _ 
Oto mors verici _ _ _ _ — 4 - 4 - 2 
Mors perferatör _ _ _ _ _ 4 - 4 - 6 
R. T. T. Converter - - - - - 10 7 - 6 
Telem _ _ _ _ _ 1 0 - - 1 0 
ıSilyoıgraf _ _ _ — — — 2 4 4 2 
Anons cihazı _ _ _ _ _ _ ı 4 - 4 
Ampex _ _ _ _ _ _ 2 _ -
024 Puneh makinaısı (Delgi) - - 3 _ _ 1 - _ _ 
056 Verifier makinası (Kontrol) - - 1 - - i _ _ __ 
082 Sorter (Tasnif) - - i _ _ _ _ _ _ __ 
421 Tabulatör (Rapor) - - 1• - - - - - -
077 öollator makinası (Mutabakat) _ _ _ _- 1 _ - _ -
514 Tefeir makinası _ _ _ _ _ _ _ l _ _ _ 
Calculatör makinası (Hesap) _ _ _ _ _ _ ı _ _ _ _ 
Teletayp Band gönderici _ _ _ _ _ _ _ 4 -
Telgraf Telem Sinyal cihazı _ _ _ _ _ _ _ ı __ 
H F / R T cihazı verici _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
A. P. T. _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
Rocke alım HQ. 180 A _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 
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- Aleti* ateiremMe 1968 yûı içinde onardan ve bi l toa tadil edilerek grtpr ve daha iyi duruma getirilen aletler Tablo 7 de gösterilmiştir. 

TABLO : 7 

Onarılan ve tadil edilen aletler : 

Rüv^ograf ONM 
ML- 80 Rüzgâr aleti 
» i t Anemometre 
Aerovan 
Anemograf (Steffens - Hadde) 
D a v » Met. İst. (Komple)1 
Tenmograf 
Higrograf 
Barometre 
Barograf 
Helyograf 
Aktinograf 

1968 

1 
4 
6 
3 
1 
3 

18 
22 
10 
16 

1 
1 



17 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 887 -

İmal edilen aletler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1986 

Barometre mesnedi (Komple) - 2 5 12 17 45 23 12 5 
Plüviyograf mesnedi — _ _ _ _ _ 250 - 17 20 
Kahlsiko plüviyograf mesnedi — _ _ _ _ 3 - - -
Sabit Anemometre mesnedi - 5 10 '20 10 80 34 - -
_ewe__ ve ML- 41 rasat siperi 20 30 30 40 50 60 56 25 127 
Totalizatör mesnedi 12 - 6 ,6 15 20 - - -
Hukgeyç (Buharlaşma ölçeği) _ _ _ _ _ i 0 - _ -
Ordu tipi rasat siperi " _ _ _ _ _ _ 2 4 - 55 
İşba dolabı _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
Jirüet mesnetleri _ _ _ _ _ _ _ 37 10 50 
Sabit Anemometre jirüeti _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
P r o j « r mesnedi _ _ _ _ _ _ 2 5 - -
Lamon kasası plâstik (Komple) _ _ _ _ _ _ _ _ 36 
Lamoe kasası parçaları _ _ _ _ _ _ 25 25 -
Higmgraf kalibre cihazı _ _ _ _ _ _ _ l _ 
Nidogeyç _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
Termıograf _ _ _ _ _ _ _ _ l 
Barometre kalibre cihazı _ _ _ _ _ _ _ ı _ 
Boya kurutma dolabı _ _ _ _ _ _ _ i _ 
Plüviyograf _ _ _ _ _ _ _ _ 20 
Termograf ka lb re cihazı _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
Rasat parkı maketi (Ömdk) _ _ _ _ _ _ _ i _ 
Anemograf İndikaitör kutusu _ _ _ _ _ _ _ _ 10 
-Buharlaşma havuzu sıcaklık ölçeği _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
Buharlaşma havuzu ölçü kabı _ _ _ _ _ _ _ _ 50 
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-Kurulan aletler 

Toprak termografı 
Projektör 
Sabit Anomometre 
Barograf (Orta model) 
Barograf sikletli 
Jirüet 
Anomometre (ıML - 80) 
Totalizatör 
Kar yoğunluğu ölçü aleti 
Evaporigraf 
Barometre tüpü tahliye cihazı 
Higrograf 
Toprak higrofrafı 
Don derinliği ölçü aleti 
Termograf kalibre cihazı 
Termometre kalibre cihazı 
iSaat kontrol cihazı 
Düvdevani (Çiğ ölçü aleti) 

- Ayrıca aletler atölyelerimizde 

İmal edilen aletler 

Kar b a ^ 
Plüviyometre istavrozu 
Psikrometre mesnedi (Komple) 
Toprak termometre mesnedi 
Anemograf mesnedi (Komple) 
Helyograf mesnedi (Komple) 
A k t o g r a f mesnedi (Komple) 

Müdürlüğü - 886 -

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1986 

— _ _ _ — — 31 1 1 
- - - - - - 1 1 4 -
_ — _ _ — — — _ 3 

12 11 -
35 60 -

1 - 4 
— — 1 — 3 1 00 7 — 
22 8 10 30 - -

5 — 
— _ _ _ _ _ _ _ 1 
— _ _ — — _ — — n 

— - ^ _ _ — — — — 3 
— - ^ _ — _ — _ — 1 5 
— _ _ _ _ _ — — 1 
— _ _ _ _ — _ — 1 
— — _ _ _ — — — 1 
— - - _ _ — — — ıo 

9 yıl içerisinde yapılmış olan imalât da aşağıda tablo 6 da gösterilmiştir. 

OUBLO : 6 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

~ ~ ~ ~^o ~2^o ~^o ~7Ö ~0 ~42 
100 100 150 250 250 300 75 108 90 
40 50 50 75 100 150 55 15 20 
10 25 25 60 60 100 25 20 20 
1 7 2 16 11 45 30 8 10 
_ - - 3 4 15 17 3 2 
— - 1 11 8 15 16 12 1 
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1967 vılmda yapılan binalar : 
87/ 1 "Alata - Erdemli (İçel) 92/ >6 Milas (Muğla) 
88/ 2 Başkale (Van) " 9 3 / 7 Köyceğiz (Muğla) 
89/ 3 Dikili f İzmir) 94/ 8 Sarıyer - Keçiburnu (İstanbul) 
90/ 4 Keban ( W ğ ) 95/ 9 Tercan (Erzincan) 
9.1/ 5 -Göztepe (İstanbul) 96/10 Trabzon 

1968 a l ında yapılan binalar : 
97/ 1." Bozcaada (Çanakkale) 102/ 6 Akçakoca (Bolu) 
98/ y Dinar (Afyon) ' 103/ 7 Sivas 
99/ S Kangal (Sivas) • 104/ 8 Şile (İstanbul) 

100/ 4 Muradiye (Van) 105/ 9 Tekirdağ 
101/ 5 IVlatb (Ankara) 106/10 Zara (Sivas) 

107/11 Rize 

- Meteoroloji istasyonlarının rasat aletleri standart duruma g i r i l m i ş kalibre ve testlerinde 'gelişmeler kaydedilmiş ve 1960 yılından 1968 
yılı sonuna kadar Devlet Meteoroloji İşleri (İenel Müdürlüğünce her yıl kurulmuş meteorolojik aletler «sağıda tablo 5 te verilmiştir. 

TABLO : 5 
Kurulan aletler 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Anemograf (Mekan ik ) 1 ~ î l 2 ~ 1 6 ~~11 ~ 4 3 ^ . 3 9 
Anomograf (İndikatörlü) _ _ _ _ _ _ _ 5 6 
Plüviyograf - - 5 19 3 83 28 17 17 
Barometre - 2 5 12 17 31 15 11 5 
Beynelmilel yağış ölçeği — _ _ — _ 7 - - -
Helyograf — _ _ 3 4 15 19 1 1 
Aktinoıgraf - - 7 11 8 14 8 12 1 
Termograf _ _ _ _ _ _ _ _ n 

Termograf (Uzaktan kumandalı) - - - - - 1 2 5 1 
Atmosfer (Elektrik yazıcısı) — — _ — — 1 — — _ 
Aerovan — _ — — _ 2 - 1 1 
Zelzele ikaz cihazı _ — — — _ 1 . I „ 



Cû 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Ukgtırma Bakanlığı 1969 yılı Bütçe tekîifi ve bakanlık çalışmaları üzerinde yapmış olduğumuz tetkikat sonuçlan ile bu bakanlığa bağlı ve 
fakat denetlenmeleri 468 sayılı Kanunla Büyük Millet Meclisine ait iktisadi Devlet Teşekkülleri ve anonim ortaklıkların faaliyetleri hakkında 
özet bilgiler aşağıdadır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Â) Bakanlık : 

I - Kuruluş ve görevler : 
a) Tarihçe : 
Önceleri bir kısmı Nafıa Vekâleti bir kısınş da İktisat Vekâleti uhdesinde olan ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, bilâhare bir araya getiri

lerek 27 Mayıs 1939 tarih ve 3613 sayılı Kanunla kurulan Ulaştırma Bakanlığına tevdi olunmuş, İkinci Dünya Savaşından sonra büyük bir ge
lişme gösteren ulaştırma faaliyetleri muvacehesinde 27 Haziran 1945 tarih ve 4777 sayılı Kanunla da bu bakanlığın hizmet sınırları genişletilmiştir. 

10 Mart 1954 tarih ve 6382 sayılı Kanunla da Sivil Havacılık Dairesi üâvesiyle bu sınır daha da genişletilmiştir. 
b) Görevleri : 
Ulaştırma Bakanlığının görevleri özetle; ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, ekonomik, sosyal icaplara ve kamu yararına ve millî 

güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulup geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini besleyici ve tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlavıcı 
esasları hazırlamak ve tatbikatını takip ve murakabe etmek, ulaştırma ve haberleşme yatırım ihtiyaçlarının tesbit ve planlanması, ulaştırma ve 
haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, vasıtaların teknik nitelikleri ve bunlarda çalışanların yeterlik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel 
prensip ve siyaseti tesbit etmektedir. 

Elbette ki, 24 yıl önce yürürlüğe konulan 4770 sayılı Kanun bugünkü ihtiyacı karşılıyacak durumda değildir. Hızla kalkman memleketimizde 
ulaştırma faaliyetlerinin bütününde gerek teknik ve gerekse ekonomik yönlerden büyük gelişmeler olmuş ulaştırma ve haberleşme hizm;eti gören 
kamu kuruluşlarının hukukî bünyelerinde değişiklikler yapılarak katma bütçe ile idare olunan kuruluşların bir kısmı İktisadi Devlet Teşekkülü, 
bir kısmı anonim ortaklık haline getirilmiş ve ulaştırma kamu kuruluşlarının iştirakiyle veya tamamen özel sektör tarafından kara, deniz ve hava 
nakliyatı müesseseleri meydana getirilmiş bulunmaktadır. Bu süratli gelişmeden çok geride kalan Teşkilât Kanunu hizmeti aksatmaktadır. 

Bu hizmetlerin gerektiği gibi ifa edilebilmesi için bakanlığa, değişen şartlara uygun ve hizmetlerin önem ve vüsati ile mütenasip görev ve yet
kiler tanınması ve bunların kullanılmasını mümkün kılacak güçlü bir personel kadrosu ile teçhiz edilmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bakanlıkların da mütalâası alınarak değişen şartlara uygun ve ihtiyaca cevap verecek bir teşkilâtlanmayı öngören (Ulaştırma Bakanlığı gö
revleri ve kuruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kamında değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı) nın ha
zırlanıp Başbakanlığa sunulmuş olduğu memnunlukla öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan görevlerin gereği şekilde yapılmasına engel olan bir faktör de bâzı konulardaki mevzuat noksanlığıdır. Bu hususta da bakan
lıkça girişilen etütlere devam olunduğu, ezcümle Telsiz kanunu tasarısının Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere edilmekte olduğu, 
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Denizde can ve mal koruma ve Serbest liman bölge kanun tasarılarının hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sevk edildiği, Posta tasarruf sandık
ları kanun tasarısının Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakere edilmekte olduğu, PTT kuruluş kanunu tasarısının Başbakanlığa sunul
duğu TCDD kuruluş kanunu tasarısının hazırlandığı Demiryol nakliyat ve Kara ulaştırma kanunu tasarıları üzerindeki çalışmaların ikmal edil 
di | i , Hava seyrüsefer kanunu tasarısı ile Deniz sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarılarının tamamlanmak üzere bulunduğu tesbit edilmiştir" 

\J ) ;Xv lAl Ltl Liij : 

1. Merkez teşkilâtı : 
Müsteşarlık, 
Başmüşavirlik, 
Savunma Sekreterliği. 
Teftiş Kurulu, 
Hukuk Müşavirliği, 
Tarife ve Ticaret Dairesi, 
Liman ve Deniz işleri Dairesi, 
Karayolları Ulaştırma Dairesi, 
Sivil Havacılık Dairesi, 
Zatişleri Müdürlüğü, 
Diğer yardımcı organlar. 

2. Taşra teşkilâtı : 
Bölge Liman ve D e n i r l e * Müdürlükleri Yüksek Denizcilik Okulu. 
3. Bakanlığa bağlı ve ilgili teşekküller : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Katma bütçeli. 
PTT isi etme. Genel Müdürlüğü (İktisadi Devlet Teşekkülü) 
TCDD Genel Müdürlüğü 
Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü » ' 
D. B. Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü » 

THY Genel Müdürlüğü .Anonim Ortaklık) 
Bu teşekküller hakkındaki tetkiklerimiz kendi bölümlerinde ayrı ayrı arz edilmiştir. 

I I - Bakanlık kadro ve personel durumu : 
Ula.ştmna Bakanlığı Merkez, İller ve Yüksek Denizlicik Okulu teşkilatındaki aylıklı ve ücretli memur ve hizmetli kadroları aşağıda gösterilmiştir. 
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1969 yılı kadro ve fiilî personel sayısı 
(L cetveli hariç) 

Aylıklı memur 
Kadro 
Aded 

Fiilî 
Aded 

Ücretli ve müstahdemler 
Münhal Kadro Fiilî Münhal 

Aded Aded Aded Aded 

Merkez ve iller 
Yüksek Denizcilik Okulu 

Yekûn 

Merkez ve iller 
Yüksek Denizcilik Okulu 

323 
46 

369 

285 38 
45 1 

330 39 

Genel kadro ve personel 

Kadro 
Aded 

588 
125 

265 
79 

344 

Fiilî 
Aded 

506 
116 

221 
71 

292 

Münhal 
Aded 

82 
9 

44 
8 

52 

(L) Cetveli 
Aded 

40 
7 

Yekûn 713 622 91 47 

Hizmetin bir zarureti olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasına veya Bakanlığın yeniden çıkaracağı Teşkilât Kanununa 
kadar personel ihtiyacının karşılanması için : 

a) Halen 5439 ısayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmüne dayanılarak merkez kadrosu ile illerde (13) ve iller kadrosu ile merkezde (7) memur 
çalıştırıldığı, 

b) 1969 yılı (L) cetveli kadrolarında 1968 yılma nazaran (3) kadro noksan olduğu, 
c) «D» cetveli kadroları 1968 yılma nazaran (18) kadro fazlasiyle teklif edilmiş bulunduğu, 
Tesbit olunmuştur. 
d) Ayrıca Bakanlığa mevdu bâzı teknik görevlerin yapılabilmesi için tecrübe ve bilgi sahibi teknik elemana ihtiyaç aşikârdır. Bugün bu nevi 

elemanlar, ancak, emsali Devlet dairelerinde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi yevmiyeli teknik eleman mevzuatına göre yevmiye 
verilmek suretiyle temin olunabilmektedir. Bu zaruretle 1969 yılı .bütçesinde 1968 yılma nazaran 3 fazlasiyle 7 teknik eleman kadrosu için 
350 000 lira, 
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c) Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca memleketimize gönderilecek ve ücretleri de aynı teşkilâtça verilecek olan yabancı u m a n heyetinin ücret-
lerinden % 15 inin bütçeden verilmesi gerektiğinden 1969 yılında yabancı uzmanlarla yardımcılarına verilecek yıllık ücretlerini karşılamak üzere 
260 000 lira, 

Ödenek talebolunmuştur. 

Yüksek Denizcilik Okulu: 
1909 yılında Kaptan Hâmit Naci tarafından (Millî Ticaret Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi (Âlisi) adı altında Azapkapı'da hususi bir 

okul olarak açılmış ve 1928 - 1929 ders yılında İktisat ve Ticaret Vekâletine başlanıncaya kadar 19 yıl içinde 107 si güverte, 68 zi makinadan ol
mak üzere 238 mezun verdikten sonra (Ticareti Bahriye Mektebi) adı altında resmî bir okul haline gelmiştir. 

I I yıl İktisat ve Ticaret Vekâletine bağlı kalarak makina bölümünden 37, güverte bölümünden 56 olmak üzere 93 mezun verdikten sonra 
11939 yılında Münakalât Vdkâletine bağlanmıştır. 

Bugün okul Ulaştırma Bakanlığına bağlı, lise mezunu alan, yatılı 4 yıllık tahsil veren bir yüksek okul olup makina ve güverte kısımlarım ihti
va etmektedir. 

Bugüne kadar 1 287 mezun vermiştir. 

Teklif ve temenniler: 
1. Bugün okulda 216 talebe mevcuttur. Bundan 166 sı bakanlık, diğerleri Deniz Nakliyat ve Denizcilik Bankası, diğer kurumlar ve kendi 

hesaplarına ücret ödenmek suretiyle okutulmaktadırlar. 
Esasen bakanlıkça okutulanlar da mezun olunca Deniz Nakliyat ve Denizcilik Bankası gemilerinde görev almaktadırlar. Bu malî külfetin ba

kanlığa yükletilmeisinde mâna olmayıp bu iki Anonim Şirket tarafından karşılanması; 
2. İkinci Beş Yıllık Plâna uygun olarak okul idaresinin Millî Eğitim Bakanlığına devrolunması; 
3. Denizcilik Bankasına eleman yetiştiren bu okulun Denizcilik Bankası Tersanelerinde tamir edilen gemi ve deniz vasıtaları için aldığı ve 

(Malzeme bedeli, işçi ücreti ve kâr) toplamı olan tamir bedelinden kâr almaması temenni olunur. 

m - Plân çakmaları : 
Bir yatırım bakanlığı olmakla beraber kontrol ve mürakabesi kendine mevUu ve yatırımları toplamı 700 milyon lirayı bulan teşekküllerin 

plân ve program faaliyetlerini tanzim görevi Ulaştırma Bakanlığı tarafından ifa edilmektedir. 
Ulaştırma sektörü içindeki özel teşebbüslerle Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında koordinasyonun sağlanması ve ulaştırma politikasının sı

nırları içinde, resmî ve özel sektör plân tatbikatının takip ve kontrolü, bakanlık işleri arasında önemli bir yeri işgal etmektedir. 
Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığı kuruluşunda plân işlerini tedvir eueeek bir ünite teşkil edilmiş bulunmaktadır. 

IV -1969 yılı bütçesi: 
a) Bakanlığın 1969 yılı Bütçesi için 17 054 125 lira ödenek teklif olunmuştur. 19€8 yılma nazaran artış 826 800 lira olup artış % 5,1 dir. 

Bumun 14 038 125 lirasını cari harcamalar, 2 400 000 lirasını yatırımlar ve 616 000 lirasını transfer harcamaları teşkil etmektedir. Geçen yıla 
kıyaslandığında cari harcamalarda 770 800 lira fazlalık yatırımlarda 235 000 lira noksanlık ve transfer harcamalarında 291 000 lira bir fazla
lık görülmektedir. 
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Cari harcamalarda^ fazlalık: 
1. 1968 yılı (L) cetveli kanolar ından (3) adedinin 1969 yılında serbest bırakılmasından; 
2. Merkez ve iller (D) cetveline (18) aded kadro ilâvesi ve mevcut (D) cetveli müstahdem kadrolarından merkez ve illerde (83) ve Yük

sek Denizcilik Okulunda (15) olmak üzere cem'an (98) inin ücretlerinin geçen yıla nazaran yükseltilmesinden; 
3. Ulaştırma etüdü yapmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca memleketimize gönderilecek yabancı uzmanlar ve yardımcıları ve bakan

lığın zaruri bulunan teknik eleman ihtiyacım karşılamak maksadiyle 3 aded yevmiyeli teknik personel için ödenek konulmasından; 
4. Sosyal yardım, yolluklar, genel yönetimle ilgili alımlar, PTT giderleri ve çeşitli hizmet giderlerindeki artışlardan; 

ileri gelmektedir. 
Yatırım harcamalarındaki 235 000 lira noksanlık : 

-.1. 100 000 lirası İstanbul Liman Kontrol Merkezi kurulması, 90 000 lirası Marmaris Liman Başkanlığı için daire ve lojman .binası inşaat,, 
25 000 lirası taşıt alımından olmak üzere cem'an 2.15 000 lira ilâve, 

2. 450 000 lirası makina ve teçhizat alımlarındaki noksan, 
Ödenekten ileri gelmekbedir. 
'Sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki 291 000 liralık artış : 
1. 220 000 lirası Enez, Görele, Karabiga, Amasra, Kuşadası, İstanbul'da bina ve arsa kamulaştırmak istenilmesinden, 
2. 26 000 lirası bakanlık personelinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere TCDD Yardım Sandığına yapılacak ödemeden, 
3. 45 000 lirası geçen yıllar borçlarından, 
İleri gelmektedir. 

b) Görülüyor ki bakanlık bütçesi emsali bakanlık bütçeleriyle kıyaslanamıyacak kadar küçük bir ölçü içinde tutulmuştur. 
Yukarıda kısaca temas edildiği üzere memleket ekonomisinde mühim rol oynıyan ulaşürma sektörünü tanzim ve murakabe eden ve özellikle 

can ve mal güvenliği ile ilgili hizmetler ve milletlerarası münasebetleri ve andlaşmalan yürüten ve teşekkülü ânında sermaye tutarı 3 milyarı 
aşan ulaştırma işletmelerinin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığına Bütçe Kanunu ile daha geniş * imkânlar verilmesi lâznngeldiği izahtan 
varestedir. 

V - 1968 yılı çaymalar ı : 
1968 yılı bütçe raporunda serdedilmiş temennilerden bir kısmı yıl içinde tahakkuk etmiş, ikmali uzun zamana ihtiyaç, gösterenlerin ise bir 

kısmının hazırlıklarına geçilmiş diğer bir kısmına da başlanmış olduğu tesbit edilmiştir. Bunlardan; 
1. Devlet sektörünün taşıttığı her yolcu ve yükten nakliye vergisi alınması yanında özel sektör kamyon ve otobüslerinin böyle bir vergiye 

tabi olmaması ahenksizliği giderecek nakliye vergisinin Karayollarında taşman yolcu ve yüklere de teşmili konusu diğer yabancı memleketlerde 
olduğu gibi Genel Vergi kanunları içinde mütalâa edildiği cihetle Maliye Bakanlığınca dikkate alınması, 

2. Ulaştırma komitesi kurulması hakkındaki temenninin, (Karayolları Ulaştırması Genel Müdürlüğü teşkiline ait kanun tasamı) ile gerçek
leşeceği, 

3. Kara nakil vasıtaları adedlerinin tahdidi, kullanılan vasıtaların teknik vasıfları yanında bunları işletenlerde meslek bilgisi aranma hu
susundaki temenninin (Karayolları Taşımacılığı kanun tasarısında) dikkate alındığı, 
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4. Demiryolları, denizyolları ve havayollarının sefer programları ile navlunlarının bakanlıkça kontrolü hususundaki temenninin (4770 sayılı 
Kanunun tadili tasarısında) ele alındığı, 

5. Kaibotaj hattında çalıştırılacak 18 grostondan yukarı gemilerin çalıştırılması, yeni vasıtaların inşa, ithal ve sefere konmaları hususlarının, 
6. Bakanlık Kuruluş Kanununun yenilenmesi, 
7. Kara nakliyat, denizde can ve mal korunması, 
8. Denizcilik Bankası ve D. B. Deniz Nakliyat T. A. O. mn bir ünite haline getirilmesi, 

hususundaki temennilerin yakarıdaki tasarılarla gerçekleşme yoluna girdiği, 
9. Türk Ticaret Filosu ihtiyacım karşılama yoluna gidildiği, 

memnunlukla müşahede edilmiştir. 

VI - Teklif ve temenniler : 
a) 1969 yılı bütçesiyle ilgili teklifler : 
1. Ulaştırma sektörü içindeki özel teşebbüslerle Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında koordinasyonun sağlanması ve ulaştırma politikasının 

sınırlan içinde resmî ve özel sektör plân tatbikatını takip ve kontrol edecek bir teşkilâta lüzum -olduğu hakkındaki teklifin yerine getirildiği 
memnunlukla müşahede edilmiştir. 

2. Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikası tesbit edilmelidir. 
Taşıma hizmetleri ve İm hizmetlerle ikil i faaliyetler çok sayıda özel ve kamu kuruluşlarının veya kişilerin eliyle yürütülmekte ve tek elden 

koordinasyon sağlanamamaktadır. isletmeci ve yamcı kuruluşlar a r amdak i ilişkiler de düzenlenememiştir. 
Karayolu taşımacılığı, özellikle yük taşınmasında bir düzensizlik içindedir. Aşın rekabet taşıma ücretlerinin normalin çok altına düşmesine 

ve dolayısiyle asm yükleme yapılmasına yol açmaktadır. Taşıma tale-bi yüksek bir hızla demiryolu ve denizyolundan karayoluna kaymaktadır. 
Öte yanda k a r a n l a r ı n ı kul lananlara yol yapı.m ve bakım masraflarına yeterince katılmamaması bu eğilimi hızlandırmaktadır. Karayolu taşıma
cılığında lisans "alma mecburiyeti söz konusu olmadığından mesleke giriş ve çıkış şartları sağlanamamıştır. Sürücülerin dhliyet alırken özel bir 
eğitime talbi tutulmaması ve trafik kontrolünün yetersizliği araç sayısı basma kaza nispetinin cok yükselmesine sebebolmuştur. Ayrıca taşman 
yolcunun rükün ve sürücünün sigortası da yoktur. Millî ekonomi ve sosyal gelişmelerin aleyhine'olan bu dengesizliğin biran önce giderilmesi 
mutlak bir" zarurettir. Dağınık ve düzensiz bir şekilde faaliyet gösteren ulaştırma sektörlerimiz.arasmda bir ahenk kurmak ve bunların birbirini 
besleyici ve tamamlayıcı şekilde çalışmalarını temin etmek memleket ekonomisine zararlı iş gömmelerini ve rekabet yapmalarını önlemek Ulaş
tırma Bakanlığının anagörevi bulunmaktadır Bu sebeple Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikasının tesbit ve düzenlenmesi zaruri bulun
maktadır. ' 

Bu konu yıl içinde 101 sayılı Kanun gereğince toplanan (Yüksek İstişare Kurulu) nda da tezekkür edilmiş, ikinci Bes Yıllık Plânın (1968 
programı) öngördüğü ^ne\ ulaştırma araştırma siyle ilgili çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, ulaştırma politikasının kesinlikle tesMtine imkân bu
lunmadığı kanaatine varılmıştır. Ancak, belirli bir ulaştırma politikası tesbit edilinceye kadarp lânda açıklanan ilke ve tedbirler ve Hükümet 
programının ulaştırma ile ilgili kısmını kapsıyan bir ulaştırma politikasının uygulanmasının faydalı olacağı hususunda Yüksek istişare Kurulun
ca bir karar alındığı müşahede edilmiştir. 

Ulaştırma araştırması yapacak bir ünitenin biran önce kurulması ve Yüksek İstişare Kurulu kararının uygulanması temenniye şayandır. 
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3. Bakanlık ile ulaştırma ve haberleşme hizmeti gören teşekküller arasındaki münasebeti düzenliyen kanunlar yeniden gözden geçirilmelidir. 
Mart 1964 tarihinde yürürlüğe giren İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri hakkında 440 sayılı Kanun, iktisadi Devlet Te-
şeküllerinin İdare ve murakabesine dair 3640 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküllerin kuruluş kanunlarındaki aykırı hüküm
leri meriyetten kaldırmış bulunmaktadır. Halbuki ulaştırma kuruluşları özellikle, posta, telgraf ve telefon idareleri bütün dünya memleket
lerinde ticari ve sınai karakteri haiz oldukları kadar âmme hizmeti vasfını da haiz Devlet müesseseleri olarak mütalâa edilmektedir. Devlet 
tekeli altında bulunan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin 440 sayılı Kanunun esprisine uygun tamamen ticari esaslara göre yürütülmesi 
halinde âmme hizmeti görülemiyeceği pek tabiîd . 

Rekabetsiz faaliyet gösteren ulaştırma ve haberleşme teşekküllerimizin âmme hizmet karakteri özelliği bakımından siyasi mesuliyetini üzerin
de taşıyan Bakanlık, ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri kuruluşlarının hizmetlerini 440 sayılı Kanun muvacehesinde gereği veçhile tanzim 
ve murakabe edememektedir. Bir hizmet politikasının direktiflerini sadece tavsiyeden ibaret elan yetki ile bir Bakanlığın hizmeti tanzim ve 
murakabesi bahis konusu olamaz. 

Kısaca arz edildiği üzere 440 sayılı Kanunun yeniden tetkike tâbi tutulması veya U l a ş t ı ğ a Bakanlığının âmme hizmeti özelliği bulunan 
ilgili teşekkülle™ hizmctlerimi tanmn ve mu 'akabe edecek şekilde yetkili kılınması uygun olacag! kanısına varılmıştır. 

Bu temennimizi maalesef bu yılda daha şiddetli bir ihtiyaç halinde belirtmek zaruretindeyiz. Geçen yılki uygulama ve bu yılki tetkikleri
miz bu husustaki görüşümüzün isabetini ortaya koymuştur. 

4. Karayolu taşımacılığı düzenlenmelidir. Bu taşımacılık bir düzensizlik içindedir. Karayolu taşıma işi, sürücülere ehliyet verilmesi, kara
yolu taşımacılığına başlama ve işi terketme şartları, yolcuya, sürücüye, yükü ve taşıtı kapsıyacak şekilde bir sigorta sistemi, v. s. husus
ları düzenliyecek mevzuat hazırlanarak biran önce Yüce Meclise sevk edilmelidir. 

5. Plânın da öngördüğü üzere karayolu taşımacılığı ile ilgili bütün görevleri tek elde toplayan (Karayolları Ulaştırması ve Trafik Genel 
Müdürlüğü) teşkilâtınım diğer yabancı memleketlerde olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı büryesi içinde biran önce kurulmasına dair tasarı 
hazırlanarak Yüce Meclise sevk edilmelidir. 

6. Ulaştırma Bakanlığı Kuruluş Kanunu süratle yenilenmelidir. Ulaştırma sektörlerimiz d; ğmık ve düzensiz bir şekilde faaliyet göster
mektedir. Aralarında bir ahenk yoktur, birbirini" besleyici ve tamamlayıcı şekilde çalışmamakta memleket ekonomisine zararlı, yıkıcı re
kabet halinde bulunmaktadırlar. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini memleket ekonomisine ve kmu yararına tanzim ve murakabe ile vazifeli bulunan Ulaştırma Bakan
lığının görev ve yetkileri kesinlikle bertilmeli ve bu görevleri ifa edebilecek güdü bir personel kadrosiyle teçhiz edilmelidir. Aksi takdirde 
Bakanlığın ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini gereği veçhile tanzim ve murakabe etmesine imkân yoktur. 

Yeniden hazırlanıp bakanlıkların mütalâasına sunulmuş olduğu öğrenilen «Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu hakkındaki 4770 
saydı Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» nm Başbakanlığa sevk edildiği memnun
lukla öğrenilmiştir. Tasarı biran önce Yüce Meclise sevk edilip kanunlaştırılmalıdır. 

7. Başlıca Ulaştırma dallarının, PTT hariç, Bakanlık merkez teşkilâtında ilgili birer ihtisas dairesi mevcuttur. Posta, telgraf ve telefon 
ve genel mahiyette diğer haberleşme hizmetlerinin yürütülmesinin Bakanlık yönünden tan; im ve murakabesi bakımından merkezde bir üni
tenin bulunması zaruridir. Yeni kuruluş Kanun tasarısı çıkıncaya kadar idari " olarak güçlü l i r haberleşme ünitesinin teşkilinin mevcut tat
bikatı daha verimli kılacağı kanaatindeyiz. 
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Bu husus 6 ncı maddede adı geçen kanunla gerçekleşeceğinden bu mucip sebeple de işin süratleştiritoesinde fayda mütalâa etmektedir. 
8. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin ifasında çok önemli rol oynıyan mevzuat çalışmaları hızlandırılmalıdır. Noksan olan mevzuat 

tamamlanmalı ve bâzı mevzuatta da değişen şartlara uygun değişiklikler yapılmalıdır. Özellikle karayolu taşımacılığı, denizde can ve mal ko 
runması, hava seyrüsefer... vesaire gibi hizmet kanun tasarıları tamamlanmalı ve Yüce Meclise sevk edilmelidir. 

9. Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerine ait kuruluş kanun tasarıları ile deniz sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarıları 
hazırlanmalıdır. Deniz sektörüne ait tasarılarda D. B. Deniz Nakliyat Aonim Ortaklığı Denizcilik Bankasiyle birleştirilerek bir tek ünite halin
de mütalâa edilmelidir. 

10. Halen Meclis komisynolarmda müzakere edilmekte olan yeni (Telsiz kanun tasarısı) nm biran önce kanunlaşması temenni olunmakta
dır. 

Halen tasarı Millî Savunma Komisyonundan geçmiş Ulaştırma Komisyonuna sevk edilmiştir. 
11. Sivil havacılık sahasında çeşitli mütehassıs personele ihtiyaç vardır. Bunların normal eğitim kanallarından yetişmesi imkânsızdır. 

Halen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı* Havacılık Okulunun diğer memleketlerde olduğu gibi memleket hava
cılığını geliştirecek bir seviyeye getirilmesi lâzımdır. Geniş anlamda memleket havacılığı için lüzumlu sivil - asker mütehassıs personel ye
tiştirecek bir «Millî Sivil Havacılık Okulu» açılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

12. Limanlarla ilgili hizmetlerin tek elden "yapılmasını sağlıyacak (Limanlar Genel Müdürlüğü) nün kurulmasına ait temennimizin, Ba
kanlıkça dikkate alınarak uygulanması imkânları teknik, ekonomik ve idari yönlerden etüt edilmekte olduğu müşahede edilmiştir. Bu etü
dün biran önce sonuçlandırması temenniye s; yandır. 

13. Güvenlik hizmetlerinin ifası için Bakanlık Savunma Sekreterliğinde istihdam edilmekte < îan elemanların Bakanlık bünyesinde çeşitli ihti
sas dallarma uygun nitelikte yetişmiş kimse], rin tâyini suretiyle verimli bir ünite haline getirilmeleri tavsiye olunur. 

14. Bakanhğa bağlı ilgili teşekküllerde alışanların kurdukları sendikalarla teşekkülle, arasında iki yılda bir yapılan toplu sözleşme
lerde bir ahenk tesisi için işverenlerin de bir Sendika kurdukları ve bu suretle toplu iş sözleşmelerinin "asm ücret artmalarını önliyecek 
bir sistemin tesis edildiği memnuniyetle öğreni'mistir. 

15. Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde çeşitli sigorta şirketlerine büyük miktarda sis< rta primi ödenmektedir. Bakanlığa bağlı te
selsüllerin. iştirakiyle kurulacak bir sigorta şirketi ile bu primlerin teşekküllerde kalmasının temini yoluna gidildiği memnuniyeti,, öğrenil
miştir. 

B) PTT İnletme Genel Müdürlüğü : 

I - Kuruluş ve teşkilât : 
a) T a r W r c kurulus ; 
Y ü ^ h ^ ^ e k i z yılhk m k y e sahip PTT Gen,] MüdüHüğü, 1933 yılma kadar -önel bü-n-e dâhil !,h- kurduş iken, bu yılda 2208 sayılı Kanunla kat

ma n i c e l i bir idare haline ^tirilm!,, ,la.ha *>nra C145 sayılı Kanunla Ekim 1953 te İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini iktisabetmistir. 440 savılı Ka
nunla da bn durum teyidolmmımtur. 
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b) Teşkilât ; 
PTT Genel Müdürlüğü, merkez teşkilâtı, 16 bölge başmüdürlüğü ve bölgelere bağlı merkezler, 3 telefon başmüdürlüğü ile doğruca (Jencl Müdürlüğe 

ibağlı bir fabrika bir atöyle, bir araştırma lâboratuarı , bir eğitim müdürlüğü, bir sanatoryum ve hastane ve iki -genel depodan ibarettir. 

II - 1968 yılında PTT işyerlerinin durumu : 
PTT hizmetlerini daha çok yere (bilhassa köylere) götürmek konusunda 1966 ve' 1967 yıllarında gösterilen gayret 1968 yılında da devam etmiştir. 
1960 sonunda 1 327 olan PTT işyerleri adedi 5 yılda 167 artışla 1965 sonunda 1 494 e ulaşabilmiş iken, 1965 yılından 1968 yılı sonuna kadar- ge

çen 3 yılda 741 yeni işyeri ilâvesiyle 2 235 rakamına ulaşılmıştır. Yani son üç yılda PTT işyerleri adedi % 50 artırılmıştır. 

III - Personel durumu : 
a) Kadro durumu: 
Bir hizmet müessesesi olan PTT de 1968 vıh sonu itibariyle çalışan personel 29 563 adeddir. 
Plânlı dönemde teşekkülün personel artış" dununu şöyledir. 

Yıh 

1963 
1904 

Yü 

1965 
1966 
1967 
1968 

Fiilî mevcut 
(•Kadrolu)' 

20 491 
21197 

Fiilî mevcut 
(Kadrolu) 

22 361 
24 621 
27 053 
29 563 

Yukarıdaki rakamların incelenmesinden anlaşılacağı üzere kadro artışı 1963 yılma nazaran 1968 de % 44.3 nisbetinde olmasına rağmen 
aynı devre zarfında; 

İ ş y e r i Artışı % 60.3 
Posta trafiği » % 56.2 
Şehiriçi telefon konuşmaları » % 77.2 
Şehirlerarası konuşmaları » % 96 

Gelir » :% 78 
olmuştur. 

Bu durum gösteriyor ki, hizmetin daha çok yere teşmil edilmesine ve hizmetlerdeki süratin temini yolunda (bütün yurtta posta dağıtunınm 
daha sık yapılması gibi) gerekli kadro ilâveleri yapılmasına rağmen personel kadroöarındakl 'artış fazla olmamıştır. 
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!b) Mevcut personelin tahsil durumu : 

Tahsil Derecesi 

- 9 1 5 -

1963 
Aded 

1964 
Aded 

Yüksek 
Lise ve muadili 
Orta ok. muadili 
İlk 
Diplomasız 

586 2.9 655 
3 084 15 3 745 
4 258 20.8 4 348 

10 340 50.0 10 444 
2 223 10.3 2 053 

1965 
Aded 

_ ~709 
3 745 
4 877 

11 148 
1882 

1966 
Aded 

1967 
Aded 

796 898 3.3 
4 107 4 515 16.7 
5 608 6 310 23.3 

12 255 13 552 50.1 
1 855 1 778 6.6 

Yukarıdaki tablonun tetkikinde görüleceği üzere, teşekkül, personelin tahsil durumuna da önem vermektedir. Nitekim. 1963 yılında yüksek 
tahsilli elemanın genel personel sayısına oranı % 2.9 dan 1967 yılında % 3.3 e çıkmış, diplomasızlar ise % 10.8 den % 6.6 ya düsmüs bulunmak
tadır. 

c) Personelin eğitimi: 
Haberleşme hizmetlerinin iyi bir şekilde sağlanabilmesi, bu sahada hususi bilgilerle mücehhez, yetişmiş, personel ile mümkündür. Bu gaye 

ile kurulmasına başlanıldığı geçen yılların raporlarında belirtilen PTT Eğitim Merkezi bu yıl faaliyete gecmis olup. personelin eğitimine de
vam edilmektedir. 

Ankara'da kurulmuş olan Eğitim merkezine 15.2 milyon lira sarfedilmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Özel vardım fonundan 1.3 milyon dolar 
temin edilmiştir. Bu yardımın 300 000 doları eğitim malzemesi olup peyderpey gelmektedir. Geri kalan 1 milyon dolar ise, yabancı eğitim uzman
larının aylıkları ile yabancı memleketlere gönderilecek PTT personelinin .masraflarına karşılıktır. 

PTT bünyesine eleman imtihanla alınmaktadır. Kazanan kimseler mümkün mertebe çalıştırılacakları branşlarda yetiştirilmek suretiyle ise 
verilmekte, başta Ankara'daki Eğitim Merkezinde açılan kurs ve seminerlerle ve ayrıca teşkilâtta iş başında yapılan eğitimlerle PTT personelinin 
iş bilgisinin artırılmasına çalışılmaktadır. 

1968 yılında çeşitli branşlarda 35 kurs ve seminer açılmış ve 812 aded personel eğitilmiştir. 
d) İşçi konulan : 
Teşekkülün bünyesinde kadrolu personelden başka 1629 işçi bulunmaktadır. 
1967 yılında akdedilen toplu sözleşme ile yılda fark olarak 3 430 674 lira ödenmektedir ki, bir işçiye bir yılda düşen miktar 2 106 lira tutmak

tadır. 
IV-İşletme faaliyetleri: 
Memleketimizin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmesine paralel olarak PTT hizmetleri de seneden seneye kayda değer gelişmeler göstermek

tedir. 
a) Posta : 
Posta maddeleri 1960 yılında 235 milyon aded iken beş yıl sonra 1965 te 335 milyona, 1908 yılında ise 449 milyona yükselmiştir. 
Bu duruma göre 1960 da 100 olan posta trafiği 1968 de 191 olnmş demektir. 
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Geçen yılki raporumuzda belirttiğimiz üzere, posta maddelerinin daha süratle alıcılarının ellerine geçmesini teminen ihdas olunan kara pos
ta hatlarının artırılmasına 1968 yılında da d ^ a m edilmiştir. Nitekim, 1967 yılında 917 aded olan kara postası hatları 1968 yılında 1043'e ulaş
mıştır. 

Köylerde oturanlar adına kabul edilen maddelerin alıcılarına dağıtımı bütün yurtta 7 güne indirilmiş bulunmaktadır. Bu müddetin daha 
kısaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. 

Posta çekleri servisinin kurulması hazırlıkları yapılmaktadır. Tüzüğü Danıştayea tasdik edilmiş olup Resmî Gazetede neşrini müteakip 6 ay 
sonra yürürlüğe konulacaktır. 

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin PTT aracı]ğı ile gönderdikleri para havalelerinde de artış devam etmiş olup, 1968 yılında 281.0 mil
yon lira karşılığında 471 500 havale geldiği tesbit olunmuştur. 

ıb) Telgraf : 

Telgraf trafiğinde geçmiş yıllarda görülen cüzi düşme 1967 yılndan itibaren durmuş, Teleks servisinin gelişmesine rağmen telgraf trafi
ği artmaya başlamıştır. 

Telgrafların alıcılarına daha çabuk ulaştırılmasını teminen trafiği fazla, olan merkezler arasında, telem tesisleri kurulmakta, halen bütün 
illerde ve 40 ilçede telgraflar telem makinelerinden geçirilmektedir. 

Diğer taraftan teleks aboneleri de yıldan yıla artmaktadır. 1965 yılında sadece :•;•> teleks abonesi var iken, 1967 de 507'ye, 1968 de ise, 
648 e yükselmiştir. 

Fono telgraf servisi de geliştirilerek EI;T telgrafların fono olarak kabulüne başlamıştır. 
c) Telefon : 
Geçen yılki raporumuzda 10 . 7 . 1967 tarihinde temeli atılan otomatik santral ve telefon makina fabrikasının 1968 ydı başında faaliyete 

geçeceği belirtilmiş idi. Memnuniyetle müşahade ediyoruz ki, fabrika belirtilen tarihte imalâta geçmiş ve 1968 yılı irinde »tuz'bini mütecaviz 
otomatik telefon makinaşı imal ederek PTT Genel Müdürlüğüne teslim etmiştir. 196;) başlarında da otomatik santral'imâline geçecektir. 

Teşekkül, fabrikanın, otomatik santral imfdine kadar olan boşluğu doldurmak ve f.eü ihtivam karalamak üzere 60 000 hatlık otomatik te
lefon 'santralı ithal etmiştir. Bu cümleden olarak Gaziantep'de ve Eskişehir'de dörder binlik" yeni santraller Kasım 1968 avında, izmit'te de 
2 000 lik otomatik santral Aralık .1968 ayında faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İstanbul/da da Ocak 1969 da 7 000 hatlık santral ikmal edil
diği öğrenilmiştir. Bundan sonra mevcuda her sene asgari 40 000 hatlık otomatik santral kapasitesi ilâve olunacaktır. 

ayrıca, 1968 yılında 64 mahalde 3 640 hatlık manııel santral tesis ve ilâve yapılmıştır. 
33u suretle 1960 yılında 564 yerde 200 143 olan santral kapasitesi 1965 te 771 yerde ve 285 406 a 1968 de ise de, 1 092 yerde ve 314 840 a 

yükselmiş bulunmaktadır. 
Telefon trafiklerine gelince, son yıllarda şehirlerarası konuşmaları komumda alman tedbirlerle yıllık şehirlerarası konuşma adedi tahmin

lerin çok fevkinde gerçekleşmiştir. Şöyleki: İkinci 5 Yılık Plân,1965 yılında hazırlanırken geçmiş yıllardaki gelişmede nazara alınarak 1972 
yılında şehirlerarası trafiğinin 30.0 milyon civarında olacağı hesaplanmış bulunmaktaydı. 

•Halbuki memleketimizde iktisadi hayattaki gelişme neticesi olarak şehirlerarası telefon hizmetine olan talep tahminlerin cok üstünde 
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artmış ve PTT nin aldığı tedbirlerle gecikme ile de olsa 1968 yılında tamamlanan şehirlerarası trafiği 30 milyona varmıştır. Yani ikinci 5 Yıllık 
Plânın son yılı olan 1972 hedefine ilk yılı olan 1968 de ulaşılmıştır. 

ıBöylece şehirlerarası konuşma trafiği 1960 yılında 12.5 milyon aded iken, 1965 te 18.5 milyona 1968 yılında ise 30.0 milyona ulaşmıştır. 
Şehir içi konuşmalarında da seneden seneye artış kaydedilmiştir. 1960 yılnda 268.7 milyon konuşma yapılmış iken 1965 te 330 milyon, 1968 

yılında ise 500 milyon konuşma yapılmıştır. 
PTT iş yerlerinin şehirlerarası telefona bağlanması zaruri olduğu kadar büyük yatırımlar istiyen bir konudur. PTT Genel Müdürlüğü bu 

mevzuda da tedbirlerini alarak her sene daha çok yeri şebekeye bağlama çabası içindedir. 1961 - 1965 arasında beş yılda 136 iş yerinin şebeke
ye bağlanmasına karşılık 1966 - 1968 yıllarında yani üç yılda 454 iş yeri şebekeye bağlanmıştır. 

V-Malî bünye : 
a) Sermaye du rumu: 
PTT Genel Müdürlüğüne 6145 sayılı Kanunla 300 milyon lira sermaye tahsis edilmiştir. Teşekkülün ödenmiş sermayesi 1964 sonu itibariyle 

196.9 milyon liradır. Mütaakıp yılların bilançoları henüz Millet Meclisince tasdik edilmediğinden, bu yılkra »it kârların t e ™ ve ödenmiş ser
mayeye ilâvesi yapılamamıştır. Bu duruma göre ödenmiş sermaye nominal sermayenin % 65.6 sini teşkil etmektedir. 

Teşekkülün sermayesi kâfi olmadığından sermaye e rk l iğ in i finansman m ü z e l e r i n d e n karşılanmaktadır. 1968 yılında Devlet Yatırım 
Bankasından 58 milyon lira borç alınmıştır. 

Teşekkülün sağlam bir malî bünyeye sahildlması hasabivk- likidite kapasitesi yüksektir. Dolnyısiyle borçlar tahakkuk eden faizleri ile bir
likte zamanında ödenebilmektedir. 

Bugünkü gelişim ve şartlar teşekkülün sermayenin arnnhna.mı zorunlu k ı h ı ^ . l . ı . 
b) .Kâr ve zarar du rumu: 
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 1968 yılında da kâr edeceği bunun 100 milyon liraya varacağı anlaşılmıştır. 
c) Finansman du rumu: 
PTT Genel Müdürlüğü, malî bünyesinin sağlam olması ve her yıl kârlı durumda bulunması dolayısiyle. cari masraflarını, iştirak ödemele

rini, borçlarını, öz kaynaklarından karşıladığı gibi bakiyesini de yatırımlara tahsis edebilmektedir. 
Diğer harcamalar için yabancı kaynaklardan kredi alınması zaruri bulunmaktadır. 

VI-Yatırımlar : 
Haberleşme alanında yapılacak yatırımlar sayesinde memleketimizin genel ekonomi, kültür ve sosyal faaliyetlerinde husule gelecek müs

pet gelişme nazara alınarak Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında bu sektör için 1 milyar lira yatırım yapılması öngörülmüştü. Ancak, 1963 - 1965 
yılları arasında finansman noksanlığından ve teşekkülün henüz yatırım yapma gücüne sahibolmamasmdan bu miktarın ancak % 47.8 ne isabet 
eden 315.0 milyon liralık kısmı gerçekleştirilebilmiştir. 1966 yıkıdan itibaren yıllık programlar % 100 üzerinde gerçekleşme kavdetmiştir. Ni
tekim 1966 yılında 116.5 milyon lira olan program 117.4 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi % 100.8 dir/1967 yılında 
program 131.7 milyon lira iken 150.1 milyon lira olarak gerçekleşmiş, bu suretle gerçekleşme yüzdesi % 114 olmuştur. 

İkinci 5 Yılık Plân döneminde 960 milvon liralık yatırım yapılması öngörülmüştür. Bu dönemin birinci uygulama yılı olan 1968 yılında 
yatırım programı 161.5 milyon lira olarak'tesbit edilmişti. Teşekkül bu programı Kasım 1968 ayında % 114 ile gerçekleştirerek 179.9 milyon 
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lira yatırım harcaması yapmış bulunmaktadır. 28.7 milyon liralık finasnıan ihtiyaç, yabancı kaynaklardan temin edildiği takdirde i968 yatı
rımları % 135.6 oranında 57.5 milyon fazlasiyle 219 milyon lira olarak gerçekleşeceği talimin edilmiştir. 

Devam eden işler arasında en büyük ve önemli proje şehir içi telekomünikasyon projesidir. 1967 yılında bu projenin ihalesi yapılmış ve 
fabrikanın temeli atılmış olup mukavelede derpiş olunan programlar daha hızlı gerçeldeşmedUedir. 

Diğer önemli bir proje de Ankara - İzmir - İstanbul ve Edirne'ye kadar uzanan 1 800 kanallı Radyo -Link projesidir. Bu projenin Ankara -
İzmir - İstanbul arasına ait kısmı ihale edilmiş ve mukaveleye bağlanmış olduğu tesbit edilmiştir. 

Başka bir projede- 2 000 hatlık otomatik teleks santrali kurulması ile ilgilidir. Bu projeye ait teklifin alındığı inceleme safhasında oldu
ğu öğrenilmiştir. 

Teküf ve temenniler: 
1. Büyük şehirlerimizde mekanizasyona gidilmesi hususunda geçen sene yapmış olduğumuz temenninin ikinci 5 Yılılk Plâna alınmış ol

duğunu memnunlukla tesbit etmiş bulunuyoruz. 
2. 1968 yılı Iiamazan Bayranımda Ankara'ya, 11 milyon civarında mektup ve tebrik gelmiş bulanmaktadır. Bunun büyük kısmının tebrik 

olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Bu hal geçen sone tebrik zarflarınuı pullu satılması hakkında izhar etmiş olduğumuz temenninin ne 
kadar yerinde olduğunu göstermekte olup idarenin bu konudaki çalışmalarım tecrübe saflnumıa getirmiş okluğu memnunlukla öğrenilmiştir. 

;>>. 1968 Ilamazanımda Almanya'dan 60 bin civarımla havale gelmiştir. Bu rakam geçen yıl yapmış olduğumuz «muavyen bir meblâğa ka
dar havale ve kolinin ikâmetgâhta teslim işinin köylerde olduğu gibi 'büyük şehirlere- ele teşmili» hususundaki teklifin isabetini ortaya koy
muştur. Bu temennimizi bu yü ela tekrar eHİeceğiz. 

4. İki yıldır tekrarladığımız kuruluş kanununun biran evvel kanunlaşması 'hususundaki temenni kavdım bu v.l ela ^ : n o c a ğ ı z . 
5. İdareyi malî yönden bir hayli güçlendirecek olan ve bütçe komisyonuna gelmiş bulunan «Posta biriktirme' sandıkları, tasarısının 

biran evci kanunlaşması temennimizi ele tekrar.], vacaSız. 
6. Geçen yılda tekrarlamış olduğumuz üzere", bu"yıl. '-Î6.7 milyona yükselmiş bulunan resmî dairelerin telefon borçlarının tesf iyesi için Ma

liye Bakanlığının lîütçeye bir defaya mahsus olarak ödenek koyması temmmisini bu yıl da tekrarlıyacağız, 
7. Şehirlerarası (bilhassa İstanbul - Ankara) telefon konuşmalarında normal konuşma yerine acele konmana talebine icbar eden, bu 

suretle fazla ücret talebi maksadım istihdaf obilği hissini uyandıran gecikmelerin önlenmek ve bumotice normal konuşum taleplerinin karşı
lanması imkânının sağlanması, ' . 

8. Bilhassa bu servislerde vazife görenlerin, Cienel Müdürlüğün bir iktisadi işletme- olması hasebiyle* kendilerine- müracaat edenlerin ashabı 
mesalih olmayıp müşterik olduklarını kabul ve vazifeIerini hizmeti,», icabma uygun yapmak için asırı iitifat bekleme yerine vazife yapma 
şuuru ile hareket etmeleri lüzumunu kavramaları, ' ' ! 

9. Birtakım şikâyetlerin netice vermesini temin maksadiyle kendilerine sorulduğunda söylemeleri yenine telefon açılır açılmaz hüviyetle
rini teshile yarayacak numaralarını söyleme usulünün ittMıazı, 

Temenni kmck-Un-iz. 
10. Geçen yılki diğer teklif ve temennilerimizin imkân nöbetivdc yerine getirilmiş bulunduğunu burada memnunlukla kaydetmeliyiz. 
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C) TCDD Genel Müdürlüğü : 

I - Kuruluş ve teşkilât : 

a) Tarihçe -kuru luş ; 
Bundan 40 sene önce 1042 sayılı Kanunla 1927 yılında (TCDD İşletmesi ve Limanlan Genel Müdürlüğü) adiyle .kurulmuş «lan teşekkül, 

29 . 7 . 1953 tarihine kadar mülhak bütçeli bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermiş, bilâharia 6186 sayılı Kanunla bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü hüviyetini İMsabetmiş,, 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 tarafından sevk ve Ma re edilmektedir. 

II - Personel durumu : 
Teşekkülün 1963 - 1967 yıllan anası ve 1968 yıh 9 aylık personel durumu aşağıda gösteriimiştir. 

1963 1964 1965 1966 1967 
1968 

9 aylık 

Memur 
Hizmetli 
Yevmiyeli 
Daimî isçi 
Çırak 

23 419 
2 692 

481 
25 922 
1 187 

23 453 
2 841 

570 
25 264 
1034 

23 815 
2 883 

622 
26 679 
1 2 0 5 

24 068 
2 992 

656 
28 874 
1449 

24 246 
3 112 

658 
30 594 
1672 

24 633 
3 199 

666 
30 811 
1768 

Toplam 53 701 53 204 55 204 58 039 60 282 61077 

Yukarıdaki yekûnlar içine mevsimlik olarak alman -geçici işçiler dâhil edilmemiştir. Memurdaki artış ise; teşekkülün faal servislerinde çalı
şan 15 - 20 senelik elemanların hizmetin yıpratıcı olması sebebiyle pasif hizmetlere çekilmesi ve bunların yerine yeniden genç elemanların alın
masından ileri gelmektedir. 
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III - Hizmetin gelişmesi : 
a) Trafik durumu; 
Teşekkülün 1963 - 1967 yıllarına ad* ham ton, net ton Km. leri ile yolcu Km. si aşağıda gösterilmiştir. 

Ham ton 
Yıllar Km. 

1963 15~160 
1964 16 331 
1965 18 140 
1966 18 853 
1967 17 808 
1968 18 000 

End. 

aonn ve Teşekkülün 1963 - 1967 yılüanna aii taşınan eşya a 

Yıllar 

"1963~ 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Net ton Yolcu (Milyon) 
Km. End. Km. End. 

m 3 631 m 
117 3 752 103 
139 4 075 112 
145 4 189 116 
133 4 301 119 
131 4 500 123 

taşman yolcu adedi aşağıda gösterilmistir. 
Taşman 

Taşman yolcu (Bm) 
eşya ton. End. adedi End. 

100 
107 
119 
124 
117 
118 

4 111 
4 817 
5 735 
5 979 
5 476 
5 400 

12 000 
14 110 
14 941 
15 803 
14 776 
14 400 

End. 

100 
117 
124 
131 
123 
120 

79 471 
81 205 
83 741 
85 968 
92 352 
95 000 

100 
102 
105 
106 
116 
119 

Yukarıdaki tabloların tetMfoinde de görüleceği üzere 1968 yılından evvelki yıllara nazaran eşya nak l iya t ına görülen düşüşün başlıca nedeni
ni akaryakıt ve kömür nakliyatının azalması teşkil etmektedir. 

b) Ticaret durumu; 
1. - Yolcu taşıma faaliyetleri : 
Birinci Beş Yıllık Plân banliyö yolcu taşımaları için (Yolcu Km. olarak) % 3,3 oranında, İkinci Beş Yıllık H â n ise, % 4,8 oranında yıllık ar

tışı öngörmektedir. 
Anahat yolcu taşımalarında bu oranlar sınaiyle %4,9 ve >% 4,1 olarak tesbit edilmiştir. 
Yolcu takmaları genellikle Birinci Beş Yıllık Plân döneminde hedeflere ulaşmıştır. 
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Bugünkü inkişafı ile İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine de ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
Demiryolları, yolcu taşıma hizmetlerinde olumlu hamleler yapmıştır. 
1968 yılında yeni trenler sefere konulmuş ve sefer adedleri .artırılmıştır. 
Yolcuların, konfor, rahatlık, emniyet ve süratle seyahatlerinin teminine aynca önem verilmiştir. 
Geçmiş yulardaki indirimli taşımalara ve turizmi teşvik edici faaliyetlere devam edilmiş ayrıca günün şartlarına uygun olarak bâzı trenler

de üeret indirimleri yapılmıştır. 
Aynca, kendi fabrikalarımızda yolcu vagonları yapımına hız verilmiştir. 
Elektrikli olarak yapımı tamamlanan Haydarpaşa Gebze hattı Şubat 1969 ayında işletmeye açılacaktır. 
2. - Yük taşıma faaliyetleri : 
Yük taşımalarında Birinci Beş Yıllık Plân (Ton Km. oıarak) % 10,8 oranında yıllık artışı öngörmektedir. 
1967 yılında hampetroıl taşımalarının boru hattına intikali, ikarayollarının rekabeti neticesi olarak kömür, hububat ve çimento gibi başlıca ta

şımaların azalması sebebiyle bu dönemde plân hedeflerine ulaşılamamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde memleket iktfeadiyatmidaiki gelişmeler, genel üretimlerde, ith il ât ve ihracatımızda plânlanan artışlar ve çoğa
lan yatırımlara paralel olarak demiryolu yük taşımla faaliyetlerinde de bir artış olacağı anlaşılmaktadır. Bunu sağlamak için mevsimlere ve 
mallara göre tarifelerin uygulanması çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bâzı taşımalara götürü ücret tatbiki, boş vagon akımının değerlendirilmesi içto özel indirimler, ristrumlu taşımalar yapılması karayolla
rına kayma eğilimi gösteren bâzı maıların tekrar kazanılması için yapılan ücret indirimleri kütle nakliyatının celbi iiçdn hususi anlaşmalı taşı
ma faaliyetleri artırılmıştır. 

Transit taşımalar büyük nisbette artmış olup kapıdan kapıya eşya taşıma hizmetlerine başlanılmış, büyük tonajlı yük vagonu yapımına hız ve
rilmiştir. 

Günün şartlarına uygun olarak alınacak diğer tarife tedbirleri yanında dizelizasyon ile elektrifikasyonun peyderpey hizmete girmesi netice
si sürat artacak ve dolayısiyle yük celbinin fazlalaşması ile de İkinci Beş Yıllık Plânda yük taşımaları için öngörülen % 4,9 yıllık artış hızına 
ulaşılacağı umulmaktadır. 

Tarife değişiklikle* : 
Başlıca tarife değişikliği Birinci Beş Yıllık Pl n döneminde olmuş, 1 . 3 . 1963 tarihinde yolcu tarifelerinde % 30 - 35 oranında bir indirim, 

1965 yılında ise, kömür ve cevher taşımalarına tarife ayarlaması yapılmıştır. 
1968 yılı sonuna kadar gerek yolcu ve gerek yük taşımaları tarife ücretlerine zam yapılmamış, bilâkis ekonomik gelişmeyi destekleme ve 

plân hedeflerinin gerçekleşmesine yardımd olmak amaciyle, günün şartlarına uygun olarak bâzı tarife indirimleri uygulanmıştır. 
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c) Malî durum; 
Teşekkülün 1963 - 1967 yıllarına ait gelir - gider durumu ile zararın Hazinece karşılaman kısmı aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1963~ 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gider End. Gider Edn. Zarar 
Hazinece 
karşılan. Fark 

811,1 100 
806,0 99 
966,0 119 

1 123,0 138 
1 135,9 140 
1 100 135 

1 045,0 100 
1 196,0 115 
1 227,7 — 
1 379,0 

233,9 
390,5 
261,7 
255,7 
467,9 
450 

132,0 -
223,0 -
213,5 -
232.4 -
111.5 -
388. -

101,9 
167,5 
48,2 
23,3 

356,4 
62 

117 
131 

1 603,8 153 
1 550 148 

1966 yılma göre 1967 yılındaki gider artışının b a b a l a r ı n ı 107 milyon Tl. ile işçli istihkakları (Toplu sözleşme dâhil), 21 milyon lira ile amor
tismanlar, 20 milyon lira ile kömür ve 12 milyon lira ile akaryakıt fiyat yükselişi, 35 milyon lira ile malî mükellefiyetler (18 milyon Tl. faiz dâ
hil) ve 17 milyon lira ile de memur istihkakları teşkil etmektedir. 

Gelirdeki düşüşün nedenleri ise; 1964 - 1966 yiMa.-mdaki ortalama gelir artışı % 20 olduğu haMe bu oran 1967 yılında, 1966 yılma nazaran 1967 
yılı gelirleri içinde gösterilen 87 milyon lira tutarmdaki rıhtım resmî de -dâhil olduğu halde % 2 yo düşmüştür. 

Düşüşün başlıca nedenlerini : 

a) Teşekkülün cer vasıtalarının yani lokomo lif parkının teknik ömrünü doldurmuş olması ve parkla yenilerinin ilâve edilmemesinin neticesi 
çekiş gücünün azalmasiyle yükün zamanında taşınamaması, 

b) Aşağıdaki tablonun tetkikinde de görü 1!cc^i üzere 1967 yılında petrol boru hattının döşenmesi ile akaryakıt ve kömür taşımalarının 
azalması, ' 

teşkil etmektedir. 
Akaryakıt Kok 
Ton Tl. End. Ton . Tl. End. 

Linyit (Bin) 
Ton Tl. End. 

Teşekkülün 1967 yılı itibariyle 
3 258*000 000 lira olup, özkaynakiarı 

1963 400 17 386 100 486 22 397 100 
1964 542 30 603 176 369 18 478 82 
1965 812 62 988 362 282 20 900 93 
1966 960 75 773 435 332 26 872 119 
1967 358 22 211 127 197 16 775 74 

amortismanlar düşüldükten sonra 3 257 000 000 lirası sabit kıymetlere 
ftse 1966 yılma oranla % 12,39 bir düşüşle 1 630 000 000 liradır. 

1 356 38 478 100 
1 617 47 976 124 
1 604 53 402 139 
1468 54 474 141 
211 37 299 96 

ait olmak üzere bağlı değerleri, 
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Özkaynaklarm gittikçe azalmasının sebebi işletme açıklarının Hazinece tamamının karşılaımmaımasmdan ve yıllık işletme açığının devamlı art
masından ileri gelmektedir. 

1966 yılı itibariyle teşekkül borçları, 423 milyon lirası kısa vadeli olmak üzere 1 457 000 000 unadır. 1967 yılında ise, borç 767 milyon lirası 
kısa vadeli olmak üzere 2 417 000 000 liraya yük ilmekle bir evvelki yıla nisbetle % 23 bir artış göstermektedir. 

1967 yılı itibariyle borçların başlıca kalemle i .şunlardır. 

Devlet Yatırım Bankası 1 360 000 000 
Hazine 521000 000 
Diğer iç ve dış borçlar 536 000 000 

2 417 000 000 Tl. 

1968 yılı sonunda ise, 1 750 000 000 lirası Devlet Yatırını Bankasına, 500 milyon lirası da Haziııeye olmak üzere borcun 2 650 000 000 liraya 
varacağı tahmin edilmektedir. 

Yukarıdaki aç ı lamalardan da anlaşılacak veçhile teşekkül finansmanının tamamını borçlanmalarla [karşılamaktadır. Dolayısiyle de yıldanyı-
la artan bir faiz yükü altında kalmaktadır. 

Teşekkül, 1964 yılında 60 873 000 - 1965 yılında 01 488 000 —, 1966 yılında 114 165 000 —, 1967 yılında 132 333 000 lira faiz ödemMir. 

Yabancı kaynakların devamlı artmasının başlıca âmili 1953 yılında İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini iktisabederken teşekküle devredilen 
kıymetlerin gerek hat ve gerekse muharrik ve'müteharrik edevatın günün modem işletmecilik şartlanma uymaması ve senelerce ihmâl edilmiş 
bıı, memleket çapındaki müesseseye modern demiryolculuk işletmesinin gerektirdiği yatırım]arın zamanında yapılmamış olmasıdır. Buna mukabil 
malûm olduğu üzere Karayolları dev adımlarla ilerlemiş, Demiryolları ise, günün ulaştırma şartlarına uyamaması neticesi gerilemeye başlamış
tır. Netice olarak, memleket çapındaki bir Devlet Teşekkülü olan ve hizmetinin büyük bir kısmım âmmeye tahsis etmiş bulunan TCDD faali
yetini idame ettirebilmek çabası ile (bugünkü büyük borçlanmalar ve malî mükellefiyetler altına girmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar Avrupa Demiryollarında modern bir işletmecilik tesis edilmiş olmasına rağmen bugün hemen hemen hepsi yıllık faaliyetlerini 
zararla kapatmakta olduğu gözöminde bulundurulursa TCDD na «ananında gereken ehemmiyet verilmiş ve istihsâli artırıcı yatırımlar yapılmış 
olsa idi, kuruluş bugünkü duruma düşmezdi. 

Plânlı çalışmalar : 
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I - Kuruluşun Birinci 5 Yıllık Plâna ait proje tutarları ile bu projelerin gerçekleştirilen kısımları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. 

Proje adı 

Ulaştırma 

Y d 
Cer. 
Tesis 
Liman 

Yıllık 
Programlarla 

I. Beş yıllıkta kabul edilen 
öngörülen TL. TL, 

906 
729.6 
186.5 
30.5 

542.7 
630.8 
175.9 
32.6 

Teşekkülce 
gerçekleştirilen 

TL. % 

437.8 80 
441.5 69 
121.3 68 
27.7 84 

Toplam 

Taşıt onarım ve 
imalât sanayii 

Fabrika tevsileri 

Genel toplam 

1 852.6 

161.8 

2 014.4 
— —r-7.—} 

1 382.0 

161.1 

1 543.1 

1 028.3 

85.9 

1 114.2 

74 

53 

72 

Birinci Beş Yıllık Plânlı devrede toplam yatırım % 72 gerçekleştirilmiş olup, detayı ilerde belirtildiği gibi İkinci 5 Yıllık Plân devresinin ilk 
dilimini teşkil eden 1968 yılında ise gerçekleşme % 105 e ulaşmıştır. 

Birinci 5 Yıllık Plânlı devreye ait yatırımlardan : 
a) Yol yatırımları : 
Birinci Beş Yıllıkta yol yatırımları % 80 gerçekleştirilmiştir. 437.8 milyon liralık harcamanın 303.3 milyon lirası ile 430 Km. yo! yenilenmiş 

olup bakiye 134.3 milyon lira ile de muhtelif yol yatırımları yapılmıştır. 
b) Cer yatırımları : 
Birinci Beş Yıllıkta cer yatırımları % 69 gerçekleştirilmiştir. 441.5 milyon liralık harcamanın 129 milyon lirası 40 aded dizel lokomotifi ile 

20 aded sofaj vagonu imâline, 28 milyon lirası Haydarpaşa - Arifiye - Adapazarı elektrifikasyonunun bir kısım inşaatına harcanmıştır. 
164.9 milyon lira ile 1 442 aded yük vagonu imâl edilmiş (program 3 000 aded) ve aynı para içinde 468 aded AİD den temin edilen yük va

gonu tadili yapılmıştır. 1968 yılında ise, 858 aded yük vagonu imâl edilmiştir. 
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95.8 milyon lira ile 98 aded yolcu vagonu imâl edilerek (program 250 aded) hizmete veriLmiştir. 1968 yılında ise 64 aded yolcu vagonu imâl 
edilmiştir. Geri kalan 23.8 milyon lira da muhtelif yatırımlarda harcanmıştır. 

c) Tesis yatırımları : 
Birinci Beş Yıllıkta tesis yatırımları % 68 gerçekleşmiştir. 121.3 milyon liralık harcamanın, 23.1 milyon lirası ile k e k e d e 2 354 Kim. lik te

lekomünikasyon tesisi hizmete girmiştir. 57.2 milyon lirası Hardarpaşa - Ankara - Zonguldak CTC ve telekomünikasyon, 40.8 milyon lirası da 
elektrifikasyon sabit tesislerine harcanmış (olup bu iki iş devam etmektedir. 

d) Liman yatırımları : 
Birinci Beş Yıllıkta liman yatırımları % 84 gerçekleşmiştir. 27.7 milyon liralık harcama ile 7 aded römorkör, 1 aded feribot, 10 aded layter, 

2 aded dalgıç motoru ve liman teçhizatı temin edilmiştir. Demiryol ferisi ile H. Paşa liman anbarı inşaatı devam etmektedir. 
e): Fabrika yatırımları : 

Birinci Beş Yıllıkta fabrika tevsii yatırımları % 53 gerçekleşmiştir. 85.9 milyon liralık harcamanın 19.1 milyon lirası ile Sivas, 19.3 milyon li
rası ile de Adapazarı Demiryol fabrikalarının tevsiileri yapılmıştır. 

31.9 milyon lira da Eskişehir Demiryol Fabrikaları tevsiine harcanmış olup işe devam edilmektedir. Bakiye 15.6 milyon lira da fabrikaların tez
gâh ve diğer demirbaşlarına harcanmıştır. 

II - İkinci Beş Yıllık plân devresinin ilk dilimini teşkil eden ve 1968 yılında öngörülen yatırımların Kasım ayı itibariyle fiilen tahakkuk et
tirilen kısmı ile yıl sonundaki durumu Aralık ayı tahmini olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Tutan TL. ödeneği T l , Kasım 1968 1968 sonu 
Projenin adı Pnoje* 1968 yılı Gerçek TL. Tahmini TL. % 

Ulaştırma 

Yol 993.9 
Cer 985.0 
Hareket 39.8 
Tesisler 265.8 
Limanlar 41.0 
Sağlık 1.4 

150.1 
114.5 

10.5 
26.9 

8.0 
0.8 

111.3 
98.1 
4.7 

43.3 
1.2 
0.1 

141.0 
127.0 

7.0 
50.0 

2.0 
0.5 

93 
110 

66 
185 

25 
62 

Toplam 2 326.9 310.8 258.7 237.5 
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Tu ta r ıTL , ödeneği-TL. Kasım 1968 1968 sonu 
Projenin adı Proje 1968 yılı Gerçek TL. Tahmini T l , % 

Taşıt onarım ve 
imalât anayii 

Fabrika tevsii 118.7 

Diğerleri 48.1 

166İ 

Genel toplam 2 493.7 332.8 " ~ 2 7 7 ^ 350.0 105 

1968 yılı yatırımlarından : 
a) Yol yatırımları : 
141 milyon lira olan harcamanın 80 milyon lirası 75 Km. yol yenilemesine, 15 milyon lirası variyant inşaatına, 4 milyon lirası yol mekanizasyo-

nuna, 4 milyon lirası balas işlerine, 3.5 milyon lirası 51 aded köprü, menfez işlerine, 3 milyon lirası malzeme değiştirme park! ve tezgâhlarına 
ve bakiye 31.5 milyon lira da muhtelif yol yatırımlarını teşkil etmektedir. 

b) Cer yatırımları : 
127 milyon lira olan harcamanın 41 milyon lirası 858 aded yük vagonu, 32,3 milyon lirası 64 aded yolcu vagonu, 6,1 milyon lirası manevra 

ve 16,5 milyon lirası ana hat lokonıatif imâlini, 4,5 milyon lirası idame yatırımları 3,6 milyon lirası depo bina ve tesisatını, 18,9 milyo n lirası 
lokomotif ve vagon yenilenmesini, 4,1 milyon lirası da diğer cer yatırımlarını teşkil etmektedir. 

7 milyon liralık harcama gar, istasyon binaları ile tahmil tahliye rampalarını teşkil etmektedir. 
c) Tesis yat ırmları : 

50 milyon liralık harcamanın 24,5 milyon lirası H. Paşa - Arikara CTC tesisatı ve telekomünikasyonu ile Ankara - H. Paşa telekomü
nikasyon inşaatını, 20 milyon lirası H. Paşa - Arifiye elektrifikasyon katenar hattını, 2 milyon lirası Sirkeci - Pehlivanköy - Edirne, Sivas -
Samsun, Çetinkaya - Divriği telekomünikasyon tesislerine ait malzeme tedarikini, 3,5 milyon lirası da Ankara banliyösü elektrifikasyonu in
şaatım teşkil etmektedir. 

d) Liman yatırımları : 
2 milyon liralık harcama muhtelif limanlara ait demirbaş ve teçhizat ile ambar inşaatına aittir. 

16.5 
5.5 

22.0 

12.1 
6.3 

18.4 

.15.0 
8.0 

23.0 

90 
146 

104 
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e) Fabrika yatırımları : 
15 milyon liralık harcama Eskişehir Fabrikaları tevsiine ait olup inşaat devam etmektedir. 8 milyon lira ise, Afyon'daki Küçükyol malzeme

si imâl tesislerini, mağaza ve revi^örLük binaları ve teçhizatını teşkil etmektedir. 

Yılhk programlarda Genel Müdürlükle ilgili tedbirlerden uygulananlar ve uygulanmıyanlarm nedenleri : 
a) Adapazarı Fabrikasında haftada bir yolcu vagonu imâli ikiye çıkarılmış olup 1968 yılında 64 aded yolcu, Sivas fabrikalarında ise, 858 

aded yük vagonu imâl edilmiştir. 
b) imalâtçı kuruluşların teşekkül bünyesinde müessese müdürlükleri haline getirilmesi prensip itibariyle kabul edilmiş olup bu husustaki 

gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 
c) Yük vagonu imalâtında kütle nakliyatına uygun tiplere öncelik verilmektedir. Bunun içinprogram hazırlanmıştır. 1968 yılında 501 aded 

KW tipi vagon öngörülmüş olup Kasım sonu itibariyle 360 aded imâl edilmiştir. 198 aded Tw tipi vagon birinci dönemde imâl edilip servise 
verilmiştir. 300 aded T. C. 4 tipi vagondan Kasım ayı itibariyle 86 aded imâl edilmiş olup ayrıca 60 aded ele Fb. tipi vagon imâl edilmiştir. 

Gw tipi vagiondan 300 Aded 
Dy » » 150 » 
E 6 » » 20 » 
K w U İ C » » 400 » 
Tw » » 300 » 1969 yılı içinde imâl edilecektir. 

Her ne kadar teşekkülce iki aded dkel manevra lokomotifi imâl edilerek servise verilmiş ise de, manevra lokomotifine fazla ihtiyar olduğun 
dan buharlı manevra lokomotifi (teknik ömrünü dolduran) hurdaya çıkaramamaktadır . 

d) Dizel ana hat lokomotifi imâli için Eskişehir fabrikası tevsiatı işi % 95 ilerlemiş olup vinç ve tesisat işleri devam etmektedir. Tezgâh
lar ihaleye çıkarılmıştır. Tetkikleri yapılmış olup mukaveleleri hazırlanmaktadır. Halen 85 aded tezgâhın mukavelesi yapılmıştır. Bunlardan 
32 adedi fabrikaya ve 13 adedi de »gümrüğe geldiği öğrenilmiştir. 

TCDD dizel lokomotifi ve dizel motorları imalâtı projesini gerçekleştirme yoluna girmiş bulunmaktadır. Dizel lokomotifleri imalâtı ve li
sansları anlaşması Fransız Traction - Export Firması dizel motorlar ve'imalâtı lisans anlaşması da Fransız Chentiers de l'Atlantique Firması ile 
imzalanmış bulunmaktadır. 

Fransız Traction - Expıort Firması.ile yapılan mukavele 10 yıllıktır. Avrupa Yatırım Bankası tarafından kredisi karşılanacak olan 11 milyon 
dolarlık anlaşma gereğince ilk yıl 10 aded komple dizel lokomotifi satınalınacak ve aynı yıl % 35 parçaları yerli imâl edilecek olan 10 aded 
lokomotif TCDD fabrikalarında monte edilecek ve mütaakıp yıllar yerli imalât kısmı % 5 oranında artırılmak suretiyle yıllık 20 aded b e r i n 
den lokomotif imali plânlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 10 yıl olarak Fransız Chantiers de I' Atlantique Firması ile yapılan ve Fransız Hükümeti tarafından kredisi karşılanacak 
olan 2 milyon dolarlık dizel motorları ve imalâtı lisans anlaşması ile de ilk üç yıl içinde lokomotif ihtiyacı dışında % 40 yerli imâl edilecek olan 
sabit tesis ve deniz vasıtalarında kullanılmak üzere 50 aded dizel motoru yapılacaktır. 



36 - Ulaştırma Bakanlığı - 928 -

c) Yük ve yolcu s o n l a r ı n ı n ihracı için UİC tiplerine uygun modern yük ve yolcu vagonu projeleri üzerinde çalışılmaktadır. Yük vagonları re
simleri UİC don getirtilmiştir. Yolcu s o n l a n resimleri için de Avrupacım tanınmış firmalarından resim istenilmiştir, ibracediiecek her nevi vagon 
için ihraç .bedelinin % 29,93 oranmda vergi iadesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştır. 

1 İç piyasa mamullerinin dünya pivasasma göre ayarlanması Sanayi Bakanlığınca Sağlanmıştır. Bu hususta Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Ba
kanlığına müracatta bulunulmuştur. * 

TCDD İşletmesi tarafından Pakistan'ın ihtiyacı olan 197 aded yolcu ve 1 719 aded de yük vagonunun TCDD fabrikalarında imali konusunda mezkûr 
memlekete teklif verilmiştir. Bunlardan 197 aded yolcu vagonunun TCDD fabrikalarında imalini mümkün kılacak 15 sene vadeli 9 137 000 dolar 
82 964 868 Tl. tutarındaki kredi anlaşması Hükümetimiz ile' Pakistan Cumhuriyeti arasında imzalanmış bulunmaktadır. Kredi anlaşması çerçevesi için
de önümüzdeki aylarda ilk parti 77 aded yolcu vagonunun TCDD fabrikalarında imaline dair sözleşme"Doğu Pakistan Demiryolları llgillkri"ile TCDD 
arasında imzalanacaktır. 

Suriye Demiryolları 15 (aded yolcu vagonu talebinde bulunmuş olup teklif verilmiştir. 
f) TCDD İstetmesinin idare ve organizasyon konularında yapüacak çalışmaları için teşkil edilen TCDD inceleme ve düzenleme grupunun ilk 

etüt çalışmaları neticelendirilmiş olup bu konu üzerinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı icra organı olarak Dünva Bankasınca seçilen ifcal Kon-
salt Müşavirlik Firması ile etraflıca görüşülmüş ve Dünya Bankası ile ital Konsalt Firması arasında sözleşme yapılmıştır. 

Bu sözleşmeye göre teşekkülün etüdü 10 ay" Ulaştırma Komisyonu ise 24 ay devam edecektir. Bu etütlerin malî portesi 833 bin dolardır. 
TCDD nin masrafa iştiraki % 8 olup 66 000 dolardır. Geri kalan ve 767 000 dolar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünva Bankası tara

fından hibe olarak karşılanacaktır. Yapılacak etütler için Müşavirlik Firması tarafından 26 uzman gönderilecektir. Bu etütler neticesinde TCDD 
nin 10 yıllık yatırım programının Dünya Bankasınca finanse edilmesi mümkün olabilecektir. 

g) Demiryolu tarife politikası teşekkülce iktisadi konjonktüre ayak uydurarak memleketin iktisadi ve içtimai .bünyesine faydalı tarife tedbirler] 
almak suretiyle ve hususiyle millî sanayiin korunmam ihracatın himayesi, rekabete karşı korunma*!, taşımalarda resmî müesseseler ve ÖM teşebbüslerle 
anlaşma yapılması bâzı bölgelerde ve topluluklara tenzilii tarifeler tatbik edilerek rasyonel bir millî ulaştırma politikası ile koordineli olarak yürütül
meye çakılmaktadır. Bu meydanda her çeşit hizmeti içine -alan tek ve götürü tarifeler ihdas edilmektedir. Keza, Liman tarifeleri de Denbcitlk Ban
kası tarifeleri ile * o r t hale getirilmiştir Teşekkülce feribotla yapılacak'taşımaların demiryol taşımalarina müspet tesiri olacağı düşünülerek her nevi. 
eşya nakliyatından alman feribot ücretinin ( İs ınan eşyanın yüklü 'bulunduğu vagonların bir yi! içindeki tonajlara göre) bir miktarının parayı ödive-
ne risturn olarak geriverilmesi faydalı görülmüştür Yabancı memleketlere ihracedimcek eşyadan 'ambarlama 'yerleri hizmetleri için alınan ücretlere 
uygulanan İndirimlerin devamı sağlanmıştır Nakliyatın teşekküle celbi maksadiylo 1 3 1968 tarihinden itibaren özel bir tar i f i ile kapıdan kapıya 
tasıma sistemi ihdas ve şimdilik Anka-a V İstanbul .ırasında bu nalkliyata üâve-üen daha 50 istasyondan Ankara ve istanbul'daki müşteri adreslerine 
ve" mütckabildi Ankara ve 'İstanbul'daki müşteri adreslerinden alınarak bu 50 istasyon ve ambarda teslime imkân verecek şekilde tarife değişikliği yapıl-
mı stu . ' ı ' J ' ' ' " ' 

ayr ıca , Avrupa'dan İstanbul'a gelen tam vagonlu eşyanın anlahat istasyonlarca TCDD Esva Tarifesinle göre ücret alınarak taşınması hususu tarife
ye komılmuştur. 

Teklif ve temenniler : 
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1. - Eskişehir ve Sivas'ta 360 beygir takatinde motorlarının da tamamen yerli imali suretiyle dizel manevra lokomotiflerinin seHvise verilmesini mem
nunlukla belirtmek isteriz. Bunlardan ilk kademe olarak imalâta konulan 12 vagonun ikisi servise verilmiş 10 tanesi de % 97 taıhamla:nmış vaziyette
dir. 

2. - Anahat lokomotiflerinin 'imalâtı için lisans anlaşması yapılmış ve Eskişehir fabrikalarında tevsiat tamamllanmak üzeredir. Yerli parçaların 
bu fabrikalarda imaline başlanmış b a s ı n ı da sevinçle kaydederiz. Bu hazırlıkların ikmali ile 1969 yılı içinde 1 800 - 2 400 beygir takatindeki dizel 
lokomotifleri sevise verilecektir Bunun yanında kasabaların tenviratında ve sanayide kullanılabilecek yüksek takatli elekreien grupları ile orta de
virli gemi motorlarının da imalin'in mümkün olacağı öğrenilmiştir 

3. - Birinci Beş Yılbk Plân döneminde imal e d t a vagon 'adedi 5 iken bu rakam bu yıl 64 e yükselmiştir. önümüzdeki yıl bu rakamın cok da
ha yükseleceği ifade olunmuştur. Yük vagonunda ise durum şöyledir: Birinci 5 yılda imal edilen vagon adedi 1 442 iken 1968 yılı içinde sadece 1 
yılda 868 i bulmuştur. 

4. - Geçen seneki temennilerimiz arasında bulunan ihracatta uygulanan vergi iadesi oranının yükselmesinin tahakkuku ile Türk sanayi ve imalât ha
yatı için son derece ehemmiyetli olay olan vagon ihracı mümkün hale gelmiş İran ve Pakistan'dan verilmiş teklifler müspet karşılanmıştır. Bu husus
taki mukavelenin Ocak ayı içinde imzalanacağı öğrenilmiştir. 

5. - Yolcu trenlerinin dizel lokomotifleriyle şevki hususundaki teşebbüs müspet bir şekilde gelişmekte, 1967 Temmuzunda Sivas'a, bu yıl Çetin-
kaya'ya varan dizel lokomotifler 1969 yılmda Doğuya işliyen bütün trenleri çeker hale gelecektir. 

6. - Doğuya işliyen vagonların ekikliği ve pisliği hakkında yapılan şikâyetler yeni imal edilen vagonların Doğuya tahsisi suretiyle bertaraf edildi
ği memnunlukla öğrenilmiştir. 

7. - İhdas edilen yeni seferlerle bilhassa bayram ve tatillerde ilâve seferlere rağmen önlenemiyen izdihamın önlendiği memnunlukla öğrenilmiştir. 

D) Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğü : 

I -Kuruluş ve teşkilât: 
a) Hukukî ıbünye; 
1 . 3 . 1952 tarih ve 5842 sayılı Kanunla bir A. O. lık haline gelmeden evvel Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi idaresi adı altında mülhak 

bütçe ile idare edilmiş, 440 sayılı Kanunla da İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini iktisabetmiştir. 
Ancak yeni kuruluş kanunu çıkmadığından hukukî hüviyeti kesin olarak tesbit edilememekte, bu da tatbikatta birtakım zorluklar doğurmakta

dır. 
b) Teşkilât; 

Bankacılık muamelelerini ifa eden bankacılık şubeleri, yolcu ve yük nakliyatını yapmakta olan Denizyolları, Şehir Hatlan ve Vangölü işletmeleri, 
liman hizmetlerini ifa eden İstanbul, İzmir, Trabzon ve Giresun Liman İşletmeleri, gemi inşa, tamir ve çeşitli imalât isleri yapan Haliç, Oamialtı, Has-
köy, İstinye ve Alaybey tersaneleri ile Kıyı Emniyeti, Gemi Kurtarma, Yalova Kaplıcaları, Liman Lokantası, Hastane Başhekimliği ve Merkez Teş
kilâtına dahil olup müstakil muhasebeleri olan Sigorta ve Malzeme Müdürlüklerinden ibaret teşkilâtiyle faaliyetine devam eden Banka, Türk s ı r r ı n 
da ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve kuruluş Kanununun gerektirdiği bir kısmı tekel ve bir kısmı da görev ve yetki şeklindeki diğer hizmetle
ri ifa, bu suretle bilhassa memleket deniz ulaştırmasmdaki görevlerini yerine getirmektedir. 
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II - Personel durumu : 
B a ı t o m 1963 - 1968 (ttylül sonu) yıllan zarfındaki, personel fiilî mevcutları «sağıdaki coivelde gösterilnnştir. 

I - Kara personeli 
Büro personeli 
iskele personeli 
Müstahdem 

Yekûn 

11 Gemi adamlan : 
Zabitler 
Tayfalar 

Yekûn 

I I I - işçiler 

IV • Geçici personel 

Umumi yekûn 

4963 
Fiilî 

1964 
Fiilî 

1965 
Fiilî 

1966 
Fiilî 

1967 
Fiilî 

1968 
Eylül sonu 

2 474 
481 

1331 

4 286 

1 490 
5 052 

6 542 

8 713 

152 

19 693 

2 477 
481 

.(*)• 1 613 

4 571 

1478 
4 792 

6 270 

7 866 

87 

18 794 

2 527 
455 

1 608 

4 590 

1468 
4 715 

6 183 

7 607 

88 

18 468 

2 -526 
469 

1 588 

4 583 

1 460 
4 616 

6 076 

7 429 

103 

18 191 

2 655 
488 

1599 

4 742 

1448 
4 589 

6 037 

7 521 

100 

18 400 

2 754 
510 

1 630 

4 894 

1 457 
4 587 

6 044 

7 624 

166 

18 728 

(V Bu arhs, ht. Liman İşletmesinde işçi kadrosunda olup da gördükleri vazifelen 
müstahdem sımfrna geçirilen 353 personel dooay,siyledir. 

itibariyle 

III - İşletme faaliyetleri : 
5842 sayilı Kanomun 6 ncı rnaddesi gereğince; 
Türkiye kıyılarında — » m posta seferlerd yaparak yolcu tapınakla görevli ve Türk ve yabancı sularda da her türlü yolcu, yük nakliyatı yap

makla yetkili bulunan ve aynı zamanda deniz trafiği güvenliği b a t a m d a n idaresi Bakanlar Kurulu Karariyle bankaya bırakılacak geçit mahivetate-
ki boğazlarla Türkiye kıyılarında muntazam posta seferlerinin uğrağı olan yerlerdeki iskele, rıhtım ve kanallardan 3004 sayılı-Kanun gereğince yine 
bankaya verilecek olanlar ve Van Gölü işletmesini özel kanununa göre işlemekle badka görevli kılınmıştır. 

: 



36 - Ulaştırma Bakanlığı - 931 -

7 nci maddesi gereğince, banka Küçükçekmece ile Tirilye arasındaki mevhum • haltın Doğusunda kalan Marmara bölgesi ile Karadeniz Boğası ve 
Haliç'te ve Foça ile Ahırlık aramdaki mevhum hattın Güneyinde bulunan izmir körfezinde 18 rüsum tonilâtodan yukarı makinali ve motorlu araçlarla 
yolcu nakli ve araba vapurları, feribotlar ve benzeri özel araçlarla vük nakli işlerini tekel şeklinde yapmakla görevli kılınmıştır. 

Yukarda sayılan tekel ve yetki şeklindeki ulaştırma görevleri, Denizyolları, Şehirhatları, izmir ve Van Gölü işletmeleri tarafından ifa edilmekte
dir. 

Aynı kanunun 8 nci maddesinde sayılan bir kısmı tekel ve bir kısmı da yetki şeklindeki liman hizmetleri, istanbul, izmir, Trabzon ve Giresun Liman 
isletmeleri tarafından, 
* Ve yine aynı kanunun 11 nci maddesinde sayılan gemi ve diğer deniz araçları inşa tamir ve havuzlama işleri Haliç, Oamialtı, Istinye, Hasköy ve 

Alayköy (izmir) tersaneleri tarafından, 
Denizde can ve mal emniyeti işleri kıyı emniyeti ve gemi kurtarma ve yardım işleri de Gemi Kurtarma işletmesi tarafımdan, 
Bankacılık hizmetleri ise, bankacılık şubeleri tarafından, 
ifa edilmektedir. 
Bunlardan başka, banka, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 25 yıl müddetle kiraladığı Yalova Kaplıca ve tesislerini işletmekte ve ayrıca Liman 

Lokantasını çalıştırmakta ve bir de hastanesi bulunmaktadır. 
Bankanın ^1969 yılındaki filo durumu, işletmeler itibariyle sağ ıda gösterilmiştir. 

Yolcu ve yük gemileri Araba vapurları Kurtarma gemileri Tankerler ! 

işletmenin -adı Aded " Graston Aded Graston Aded Graston Aded Graston 

Denizyolları 17 84 475 4 5 619 1 892 
Şehir Hatları . 49 27 260 15 14 454 
izmir Hatları 5 2 585 
Van Gölü 5 1 427 
Gemi Kurtarma 3 2 741 

Denizyolları ve Şehir Hatları işletmelerindeki rantabilitelerini kaybdtmiş bulunan gemiler peyderpey filodan çıkarılarak satışları yapılmış olduğun-
dan, bugünkü filo yaş itibariyle eski yıllara nazaran daha müsait bir durum arz etmektedir. Birinci Beş Yıllık Plân gereğince; Denizyolları" işletmem, 
bir aded açık deniz yolcu araba vapuru (Truva) ile Gemi Kurtarma işletmesi ise güçlü bir kurtarma gemisi ile ve Şehirhatları işletmesi de, tersane
lerde yeni inşa edilen yeni araba vapurlariyle takviye edilmiştir. Ancak, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyen Denizyolları işletmesine ait yolcu -
yük (MİKS) gemilerin tadilleri, programa bağlanmış ve plâna alınmıştır. 

ilk olarak izmir tipi 3 geminin tadil projeleri üzerinde 1968 yılmdan itibaren çalışmalara başlanılacağı, böylece, gemilerin yolcu kapasiteleri ve 
k l o r l a r ı n ı n artırılmış olacağı öğrenilmiştir. 

Barikanın 1963 - 1968 yılları zarfında işletme faaliyetleri ve 1969 yılı programı, hizmet çeşitleri itibariyle mütaakıp sayfalardaki cetvellerde 
ayrı ayrı gösterilmiştir. 
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Ambarlama hizmetleri : 

İstanbul Liman isletmesi : 
Giren eşya eşya/ton 
Çıkan eşya/ton 
İzmir isletmesi : 
Giren eşya/ton 
Çıkan esya/ton 
Trabzon*- Giresun İşletmesi : 
Giren eşya/ton 
Çıkan esva/ton 
Su ikmaî hizmetleri/ton: 
İstanbul Liman ve isletmesi 
İzmir İşletmem 
T r a t a İsletmesi 
Klavuzluk\izmetleri : 
İstanbul Liman İşletmesi : 
Klavuzlanan ıgemi : 
Adedi 
Gros tonu (000) 
İzmir İşletmesi : 
Klavuzlanan ıgtimî : 
Adedi 
(îros tonu (000) 
Tralbaon - Giresun İşletmesi : 
Klavuzlanan ^eım : 
Adedi 
Gros tonu (000) 

Liman hizmetleri faaliyeti 
Diğer liman Hiz. 

1963 

314 366 
312 125 

105 644 
104 618 

8 948 
7 274 

547 727' 
96 423 
19 227 

1356 
15 188 

903 
5 943 

1964 

271 449 
274 463 

69 816 
76 377 

563 
568 

506 831 
77 892 
14 781 

14 151 17 762 
87 750 106 033 

1292 
5 038 

862 
5 993 

1965 

267 167 
270 141 

81 240 
76 505 

305 
783 

470 097 
71 825 
16 265 

1 430 
5 247 

1 248 
6 315 

1966 

330 045 
'323 057 

118 489 
111 783 

13 113 
12 923 

500 855 
81309 
14 409 

1 501 
5 643 

1 451 
6 464 

1967 

303 626 
303 836 

130 647 
127 997 

13 733 
13 629 

485 133 
81190 
13 ''64 

17 501 20 167 22 214 
99 939 112 654 123 646 

1 561 
5 502 

1 198 
5 053 

1968 
Tahmini 

22 000 
127 000 

1 560 
5 500 

1 132 
6 456 

1969 
Tahmini 

330 000 
330 000 

135 000 
140 000 

15 201 
15 267 

480 000 
90 000 
15 000 

340 000 
340 000 

145 OOO 
145 000 

15 000 
15 500 

480 000 
100 000 
'15 000 

22 500 
13 000 

1 570 
'5 550 

1 556 
6 890 
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Tersane faaliyetleri 
Tamir, havuz, inşaat işleri (Aded olarak) 

1968 1969 
1963 1964 1965 1966 1967 Tahmini Tahmini 

Haliç Tersanesi : 
Tamir 
Havuz 
İnşaat 
CAİ Altı Tersanesi: 
Tamir 
Havuz 
İnşaat 
Hasköy Tersanesi : 
Tamir 
Havuz 
İnşaat 
îstinye Tersanesi : 
Tamir 
Havuz 
İnşaat 

126 
109 
3 

87 
48 
38 

1968 
117 
2 

146 
177 
3 

97 
97 
4 

62 
34 
59 

84 
76 
11 

337 
232 
5 

68 
98 
12 

61 
44 
19 

78 
68' 
18 

313 
«190 
10 

63 
118 
6 

98 
58 
15 

101 
83 
8 

183 
183 
3 

73 
80 
10 

57 
67 
36 

109 
90 
9 

343 
216 

4 

132 
100 
12 

48 
53 
21 

111 
95 
9 

139 
235 
3 

82 
73 
6 

30 
25 
15 

115 
107 
1 

129 
219 
2 

Gemi kurtarma isMnesi faaliyeti 
Kurtarılan gemiler (Aded olarak) 

1968 1969 
1969 1964 1965 1966 1967 Tahmini Tahmini 

Banka gemileri 1 1 - 1 1 1 -
D. B. Deniz nakliyat gemileri - 1 1 - - -
Armatör günüleri 2 - 1 3 2 2 2 
Ecndbi gemiler 9 13 10 10 8 11 10 
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IV-Malî bünye : 
a) Sermaye; 
Bankanın nominal sermayesi 500 000 000 lira olup bu sermayenin 490,9 milyon lirası ödenmiş, bunun 1,7 milyon lirası kurucu bankalarca 

ve geri kalan kısmı ise Hazinece karşılanmıştır. Hazinece ödenen sermayenin 8,7 milyon lirası nakit ve mütebakisi ise nakit dışı yarlıklarla 
karşılanmıştır. 

Sermayenin tezyidine zaruret bulunduğu ve bugüne kadar bu hususta olumlu bir sonuç elde edilemediğine burada işaret etmek isteriz. 
b Mütedavil sermaye ihtiyacı : 
«eçen yılda, ifade ettiğimiz üzere bankanın ödenmiş sermayesinin mühim kısmı nakit dışı varlıklarla karşılanm.ş olduğundan banka daha 

kuruluşundan itibaren, mütedavil sermayeye olan ihtiyacını hissetmiş ve (17) senelik faaliyeti boyunca bu sermaye 'kifayetsizliğinin malî külfe
tine katlanmıştır. 

Bu yüzden borçları devamlı bir tempo ile yükselmiş, taksit ödemelerinde güçlükler çekildiği gibi bu borçlara yüksek faizler ödemek suretiyle, 
banka hesaplarının zararlı kapanmasına ehemmiyetli derecede müessir olmuştur. Bu itibarla, sermayenin ' biran önce tezyidi ye bunun bir 
kısmının nakden karşılanması, bankayı büyük bir faiz külfetinden kurtaracaktır. Taahhütlere ödenen faizlerin, son yıllarda senelik miktarı 
30 - 40 milyon lira arasında seyrettiği anla tmışt ı r . 

1952 - 1967 yuları zarfında banka 272,3^ milyon lira borç faizi ödemiştir. Bu misal, bardanın mütedavil sermayeye olan ihtiyacını gös
termektedir. 

e) Gelir-Gider du rumu: 

1952 - 1967 yuları zarfında bankanın netice hesaplan 9 sene kârlı ve 7 sene zararlı olarak kapanmıştır. Sonuç olarak bu 16 yıllık devre so
nunda (kâr ve zararlarının cebri mecmuu olarak) 14,8 milyon lira kâr sağlamışta. Ulbetteki 500 milyon lirabk bir sermaye ve hele te
kel durumunda olan bir işletme için büyük bir şey ifade etmez. 

Ayrılan amortismanlar, dahilî sigorta fonu, sabit kıymetler yenileme fonu ve ayrılan zarar kapılışları gibi hesabi giderler de bu kâra 
ilâve edildiği takdirde bankanın bu 16 yıllık faaliyeti neticesinde 493,4 milyon liralık kaynak yarattı*, yaratılan bu kaynakların, ic ve dış 
borç ödemeleriyle yatırımlara tahsis edildiği görülmüştür. 

Nitekim 16 yıllık faaliyet devresi zarfında 1,1 milyar liralık yatırım yapılmış ve buna mukabil 79,2 milyon lirası dıs ve 830,5 milyon li
rası da iç borç olmak üzere 1967 yılı sonunda 8882,7 milyon lira 'borçlu durum arz etmiştir. Bu borçlardan 209,7 milyon 'lirası Devlet Yatı
rım Bankasına olan faiz borcudur. 

Yukarıdaki açıklamaya göre, bir kısım yatırımların, bankanın kendi öz kaynaklarından karşılandığı neticesine varılmış olur-. 
d) Bankanın millî ekonomi bakımından katkıları : 
1. Banka, yılda ortalama 18 - 19 bin civarında personel istihdamı suretiyle bu miktarda bir kütleye iş sahası sağlamaktadır. 
2. 16 yıl 'zarfında memur, iskele personeli, müstahdem, gemi adamı ve işçilere, ücret, ilâve" tediye, ikramiye ve çeşitli nakdi öde

meler olarak 2 708 154 618 lira ödemiştir. Bu ödemelerden tevkif voliyle Maliyeye " ödenen Gelir Vergisi takribi olarak 357,2 milyon liradır. 
3. Banka, istihdam ettiği personeline 16 yıl zarfında çeşitli şekil ve suretlerle 506,5 milyon lira sosyal yardımda bulunmuş, Maliye ve be

lediyelere çeşitli namlarla 254 milyon lira vergi, resim ve harç ödemiştir. 
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Yukarıda araklanan katkılara mukabil 16 yıl zarfında Rıhtım Resmi olarak 978,7 milyon lira tahsil edilmiştir. 
Yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı üzere, Denizcilik Bankası kurulduğu tarihten itibaren geçen 16 yıl zarfında millî ekonomi bakımından 

ehemmiyetli faydalar sağlamıştır. 
e) Borçlar : 
Bakanın belli başlı borçları hakkında aşağıdabilgi verilmiştir. 
1. ic borçlar : 
1967* Kasım sonu itibariyle iç borçların belli başlıları aşağıda gösterilmiştir : 

Tl. 

Devlet Yatırım Bankasına 763 469 590,60 
T. C. Merkez Bankasına 4 251 902.28 
(Kambiyo prim hesabından bakiye) 

Maliye Bakanlığına 64 402 074,27 
Petrol Ofisine (müterakim borç) 11 411 289,06 
T. C. Emekli Sandığına * 19 857 195,42 

Yekûn 863 392 051,63 

Devlet Yatırım Bankasına olan borçlardan 56 7,3 milyon-lirası resülmal ve 196,2 milyon liram ise faizdir. Adı geçen bankaya olan borçlar mu
ayyen itfa plânlarına bağlanmıştır. Bankanın kuruluşundan itibaren mütedavil sermayeden mahrum bulunması neticesi yatının harcamaların
dan mütovellit husule gelen finansman açıkları dolayısiyle 1964, 1965 ve 1966 yıllarında vâdesi geldiği halde ödiyemediği borç miktarı 169,4 milyon 
ve % 10 dan temerrüt faizi 38,2 milyon lira ki ceman 207,6 milyon lira Devlet Yatırım Bankası ile banka arasında yeni bir itfa plânına bağlanmış ve 
1967 yılı Aralık ayının ikinci yarısında gerekli protokoller tanzim ve imza kılınmıştır. 

Banka bu yeni ödeme plânına göre % 10 temerrüt faizinden kurtarılarak % 6 faizli yeni bir iborcun altına girmiş ve eski borçlar bu suretle 
konsolide edilmiştir. 

Diğer taraftan banka, Devlet Yatırım Bankasına olan ve 1968 yılında vâdesi gelen borçların zamanında ödenmesine itina göstermiştir. 1.1.1968 -
30.11.1968 tarihleri zarfında Devlet yatırım Bankasına ödenen borç taksitlerinin toplamı 62,1 milyon liraya -baliğ olmuştur. Yıl sonuna kadar bu 
miktar 68,3 milyon liraya plaşacaktır. " 

Yukarda gösterilen diğer borçların ödenmesine muayyen esaslar dâhilinde devam edilmdctedir. ' 
2. Dış borçlar : 

Bankanın dış borçlarının 1968 Eylül sonu itibariyle bakiyesi 59 196 732,80 liradır. Bunun 58 173 774,53 lirası Paris Anlaşması gereğine! 
konsolidasyona tabi olup her yıl T. C. Merkez Bankasınca bildirilen miktarlarda ödeme yapılınaktadır. Geri kalan 1 022 958,27 lirası, itfa plân
ları gereğince vâdelerinde ödenmektedir. Banka 1 . 1 . 1968 - 30 . 11 . 1968 tarihleri zarfında 20 151 301,50 lira dış borç ödemiştir. 
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f) Alacaklar : 
Bankanın normal ve cari muamelelerden doğan alacakları dışındaki belli - başlı alacakları aşağıda gösterilmiştir. (Eylül 1968 sonu itibariyle) 

TL 

1). B. Deniz Nakliyatı T. A. O. dan alacakları 87 255 164,14 
İstanbul Belediyesinden alacakları 20 687 939,77 
691 sayılı Kanunla tahkim edilen alacakları 33 906 912,73 
Askerî hizmetlerden düyuna kalan alacakları 9 150 455,88 

Yekûn 151 000 472,52 

Banka sermayesinin % 51 ine sahip bulunduğu D. B. Deniz Nakliyatı T. A. O. dan çeşitli hizmetler, faiz ve nakdî tediye karşılığı 87,3 milyon 
lira alacaklı bulunmaktadır. Bu alacağın 46,7 milyon lirası obligasyon şeklinde olup muayyen bir ödeme plânına bağlıdı. Geri kalan 40,6 milyon 
lirasının tahsilinde müşkülât çekilmektedir. Bankanın şirket lehine verdiği teminat mektupları ve kefaletleri bu rakama dâhil değildir. 

İstanlbul Belediyesi, bankaya 20 687 939,77 lira borçlu bulunmaktadır. Adı gecen belediye ile banka arasında imzalanan bir protokol gereğince 
bu borcun 1968 yılından itibaren yılda ikişer milyon lira ödenmesi suretiyle itfasi taraflarca kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, İstanbul ve İzmir belediyelerinin çeşitli istimlâk bedelleri ve sair suretlerle teşekkül eden borçları 691 sayılı Kanunla takdim 
edilmiştir. 33 906 912,73 liralık borcun, bahis konusu kanun gereğince % 5 faiziyle 20 yılda ve eşit taksitlerle ödenmesi gerekmekte ise de, 1966 
yılından heri bankaya her hangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Askerî ihtiyaçlardan dolayı bankanın 9,1 milyon liralık alacağı düyuna kalmış bulunmaktadır. Bu husustaki teşebbüslerinden bugüne kadar olum
lu bir sonuç elde edilememiştir. Bu alacağın tahsili Millî Savunma Bakanlığının 1969 yılı Bütçesindeki geçen yıl borçları faslından bu borcun 
ödenmesi temenni olunur. 

g) Finansman durumu : 
440 sayılı Kanun gereğince tanzim ve Maliye Bakanlığına gönderilen 1969 yılı finansman programı, 164,3 milyon lirası işletme açığı, 70,9 

milyon lirası da yatırım harcamaları karşılığı olmak üzere ceman 235,2 milyon liralık açık göstermektedir. 
VI- İş t i rak ler : 
Bankanın çeşitli müesseselere 57 407 500 lira iştiraki vardır. Bu iştirakler meyanında, Basın İlân Kurumuna olan iştirak bu husustaki Bakan

lar Kurulu kararı gereğince, 1966 yılından bulamak üzere 4 yılda tasfiye edilecektir. Bankanın iştigal mevzuu dışında bulunan GİMA T. A. Ş. 
ile Türkiye Turizm Bankam Anonim Şirketine olan iştiraklerin banka lehine tasfiyesinin lüzumuna bu vesile ile iştirak etmek isteriz. 
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7. Bütçe konusu : 
Bankanın 1966 yılı bilançosu 160 579,70 lira kâr ile ve 1967 yılı bilançosu ise 14 232 274,15 l ira zarar ile kapanmıştır. 
1968 yılının 6 aylık fiilî ve 6 aylık tahminî rakamlara istinaden yapılan öııtalıminlere göre : 

Masraf ve zararları yekûnumun 866 071 936 liraya 
Hâsılat ve kârları yekûnunun ise 818 952 025 liraya baliğ olacağı ve 

Neticenin 52 199 911 lira zararla kapanacağı anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber kesin neticenin Mart 1969 ayı içinde, bilançonun tamim ve kabulünden sonra belli .olacağı tabiîdir. 
29 . 4 . 1967 tarihinde yürürlüğe (giren 854 No. lu Deniz îş Kanununun hafta tatili ve bayram ücretleri ödemelerinden ve fazla mesai üc

retlerinin % 50 zamlı olarak ödenmesinden mütevellit, tahmil ettiği yıllık 30 milyon liralık malî külfete rağmen, bankanın 1968 yılı iş progra
mına nazaran 1968 yılı netice hesaplarının, 1,0 milyon lira zararla kapatacağının tahmin edildiği anlaşılmıştır. 

Iş programları ile tesbit edilmiş bulunan 1,0 milyon liralık zararın, ön tahminlere .göre '52,1 milyon liraya yükselmesinde malî portesinin ev
velden kesinlikle tahmini mümkün olmıyan harcamalar ile yıh içinde fevkalâdeden meydana gelen masrafların, iş programlarında derpiş edile
memiş olması rol (oynamıştır. 

1968 yıh zararının yükselmesine müessir olan başlıca faktörler aşağıda açıklanmıştır. 
1. D. B. Deniz Nakliyatı 'T. A. Ş. nin kuruluşunda banka ile T. C. Emekli Sandığı arasında akdedilen protokol gereğince, D. B. Deniz 

Nakliyatı T. A. Ş. nin zarar ettiği veya bilançosunu' kâr ile kapatmakla beraber, tevzi edeceği temettüün % 5 in altına düştüğü yıllarda, T. C. 
Emekli Sandığının şirkete tahsis etmiş olduğu sermayeye % 6 kâr verilmesi veya temettüü % 5 e iblâğı, 
bankaca garanti edilmiştir. 

Şirketin 1962 yılından itibaren netice hesaplarının zarara ödenmesi neticesi, D. B. Deniz nakliyatının esas mukavelesinin 88 nci maddesine 
istinaden, şirketin <arar ettiği yıllarda mevcut ihtiyari yedek akçelerden ortaklara % 5 kâr tevzi edilmesi, şirket umumi heyetlerinde ekseri
yetle karara bağlanmış «İmasına rağmen, T. C. Emekli Sandığı' Genel Müdürlüğümün, bu kararın iptali için açmış olduğu daya lehe neticelen
miş olmakla beraber, Temyiz Mahkemesinin bu kararı esastan bozması ve şirket umumi heyetinin bu karara uyması ile de banka, T. C. Emekli 
Sandırma, müterakim rant garantilerini faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmıştır. 

Müterakim rant .garantileri maafaiz 19,6 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu rant garantisi için evvelki yıllarda ayrılan 5,2 milyon lira karşı
lık ve 1969 ila 1973 yıllan faizi 3,1 milyon liranın tenzilinden sonra, 11,5 milyon lira ile yukarda işaret edilen umumi heyet t a r a r ı m istinaden 
1963 yıh için reeskont suretiyle bankanın iştirakler kârına intikal ettirilen 2,8 milyon liranın, ki e'em'an 14,3 milyon lira bizzarur 1968 yılı ,zarar 
hesaplarına geçirilmiştir. 

2. Toplu iş sözleşmeleri : 
a) Türkiye Liman Dok ve Gemi Sanayii f i l e r i Sendikasiyle 1 . 1 . 1968 tarihine raci olmak üzere, 8 . 3 . 1968 tarihinde imzalanan toplu i§ söz

leşmesinin yıllık malî portesi 13,0 milyon lira olarak hesaplanmıştır. 
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b) Likat - İş Sendikasiyle 12 . 10 . 1968 tarihinde imzalanan ve 5 . 11 . 1967 tarihi itibariyle yürürlüğe giren toplu i§ sözleşmesinin yıllık malî 
küliobi 8,2 miliyon Mıradır. 

c) Türk Büro - İ ş ve D. B. Matbaa İş Yeri :Se,ndikalariyle 1968 yılı içinde imzalanma bulunan toplu iş sözleşmelerinden mütevellit munzam 
ödemeler de 3 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Halen müzakereleri devam etmekte olan Ulaç - İş Federasyonu ile yapılacak deniz iş kolu seviyesindeki toplu iş sözleşmesinin, 1968 yılma 
yükliyeeeği malî külfetin bugünden tahmini mümkün görülemediğinden, 1968 yılı tahmini ve 19 69 yılı programlarında bu hususta her hangi bir 
ödenek derpiş edilmemiştir. 

Bankanın ihtiyarı ve inisiyatifi dışında kalan yukardaki manzum harcamalara ve diğer bâzı faktörlerin de inzimamiyle bankanın 1968 yılı 
zararı 52,1 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak: 
Programa nazaran bankanın 1968 yılında 1 milyon lira zarar edeceği tahmin edilmiş iken; 
a) Yukarda birinci maddede izah edildiği üzere D. B. Deniz Nakliyatının 1962 - 1967 yılları zararından mütevellit 'T. C. Emekli Sandığına. 

müterakim % 5 rant garantisinden mütevellit 14,3 milyon liranın-zarar hesaplarına intikal etmiş olması, 
b) Proıgramda öngörülmediği halde muhtelif sendikalarla 1968 yıh içinde yapılmış olan toplu iş sözleşmelerinin malî portesinin, bankaya 24,2 

milyon liralık yeni bir masraf külfeti getirmesi. 
c) Bu harcamalar dışmda 1968 yılı içinde, gayri melhuz masrafların zuhur etmesi, (Çeşitli malzeme fiyatlarındaki artışlar gibi) masraf artı

rıcı sebepler muvacehesinde, öntahminlere (gcire 1 968 yılı netice hesaplarının 52,1 milyon liralık bir zararla kapanacağı anlaşılmıştır. 
1969 yılı bütçesine gelince : 
Bankanın 1969 yılında sarfiyat yekûnunun 943 08B"4OO liraya, ,asılat tekûnunuu nse e04 400 440 0ilaya aaliğ alacağı ve neticenin 39 678 000 

lira zararla kapanacağı tahmin edilmiştir. 

VIII - Yal^a kaplıcaları : 
a,) Faaliyet mevzuları : 
Hazine malı olup işletme hakikı 3653 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş ve şifalı sıcak ve soğuk su kaynakları, kap

lıca, otel, gazino, büfe ve diğer tefeleri ihtiva eden Yalova kaplıcaları 27 . 5 . 1952 tarihli bir mukavele ile seneliği 30 000 liraya Denizcilik Banka
sına kiralanmıştır. 
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Bu safhada halen §u .tesisler bulunmaktadır. 

- 9 4 1 -

Oteller 
Oda adedi 

87 
84 
54 
23 
17 
9 

Yatak adedi 

152 
164 
108 
43 
33 
18 

Termal Oteli 
Güney Oteller (2) 
Büyük Otel 
Cmar Oteli 
Taş Oteli 
Küçük Otel 

Lokanta ve büfeler : 
Lüks Termal Lokantası, Güney Lokantası ve büfesi, Küçük Lokanta, Cmar Gazinosu, Büyük Otel Büfesi, Metmal Gazinosu, üc Kardeşler Ga

zinOsu. 
Banyolar : 
Açık havuz, Kurşunlu hamam, Yeni hamam, Sıra banyosu, Termal ve Güney otelleri banyollan, Cmar Otel banyosu. 
Diğer tesisler : 
Siname, oyun salonu, Ortanca Pavyonu, çocuk bahçeleri, Fizik Ilydretherapie cihaz ve tesisleri ile sağlık servisi. 
ıb) Kâr ve z a r a r : 
isletme, banka tarafından kiralandığı 1952 den beri bilançosunu her sene zararla kapamıştır. 1962 - 1968 seneleri zararı şöyledir : (Bakkam

lar 000 ilâvesiyle okunacaktır.) 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 (11 ay) 

3 106 
2 666 

,3 636 
2 419 

3 875 
2 419 

4 207 
2-504 

5 142 
2 815 

5 081 
3 205 

5 048 
3 370 

Masraf 
Hâsılat 

840 1 117 1 371 1 392 1 937 1 711 0 924 

c) Tedbirler ve temenniler : 
1. 1967 yılında 1 717 871,49 lira olarak tesbi't edilen zarar miktarı 1968 y ibnda (11 ay için) 924 413,94 lira olarak tesbit edilmiştir. Burada 

her nekadar bir azalma görülmekte ise de bu azalış her hangi bir tasarruf "tedbirinden dogımayıp tarifelene yapılan zamdan ve evvelki sene yapmış 
olduğumuz ve geçen sene tahakkuk dttirilmiyen temenni sonunda 10 yatağın kazanılmasından doğmaktadır. 

2. Geçen seneki temennMze rağmen personel adedi artırılmış az da olsa bu artış gidenlerim fazlalaşmasına sebeibolmustur. Bilhassa cari giderler
de titizlik güsterilmesi şarttır. 
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3. Yurît drçı sefer yapan gemiler ve Haklardan istifade suretiyk yabancı ülkelerden reklâm ile misafir celbi yoluna gidilmesi .tavsiye olunur. 
IX - Plân çalışmaları : 
A) 1969 yılı yatırım programımn anahatlariyle takdimi : 
Raporun hazırlandığı sırada henüz kesinleşmiş şekli yayınlanmamış almakla beraber, Yüksek Plânlama Kurulunda .görüşülmüş bulunan 1969 yılı 

yatırım programına göre : 
Makina imalât sanayii sektöründe 2 500 000 Liralık 
Taşıt onarımı ve imalât sanayii sektöründe 24 800 000 
Ulaştırma (Denizyolu) sektöründe 35 300 000 » 
Turizm ak tö ründe 19 150 000 » 
Sağhk ak töründe 400 000 » 

Olmak üzere <am'an 81 650 000 

Yatırım öngörülmüştür. 
Programın % 83 üne tekalbül eden 67 925 000 liralık kısmını devam eden % 17 ,sine tekabül eden 13 725 000 liralık kısmını da yeni işler teş

kil etmekte olup, yeni işler arasında idame niteliğini haiz projeler bulunmamaktadır. 

Buna göre program şu şekilde tertiplenmektedir. 
Devam eden Yeni 

Sektörler yatırımlar yatırımlar Toplam 

Makina İmalâ t Sanayi i . 2 500 000 
T. O n a r ı m ve İ m a l â t S a n a y i i 23 800 000 500 000 
U l a ş t ı r m a ( D e n i z y o l u ) 24 975 000 10 325 000 
T u r i z m 19 150 000 
Sağlık - 400 000 

~ 67 925 000 13 725 000 

2 500 000 
24 300 000 
35 300 000 
19 150 000 

400 000 

81 650 000 
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Dovam eden projelerin belli ballıca!an 

1969 yılı 
harcaması 

(000 

Taşıt Onarımı ve İmalât Sanayii Sektöründe : 

öamialtı Tersanesinin tevsii _ 2 300 
Haliç Tersanesi rıhtımlarının ıslahı 2 600 
Haliç Tersanesi Malzeme Ambarı ile işçi soyunma ve yıkanma yeri 400 
Pendik Tersanesi 18 000 
Deniz ulaştırması sektöründe : 

İstanbul Liman İşletmesi için yüMeme - boşaltma ve istifleme, ambarlama 
hizmetleri için lüzumlu mafcina ve teçhizat 800 
Çanakkale - 'Eceabat hattı için 1 aded araba vapuru 6 400 
Şehir Hatları için 1 aded araba vapuru 6 400 
K m emniyeti için fener ve sis düdükleri ile tahlisiye vasıta ve teçhizatı 3 000 
İzmir Liman İşi. için yükleme, boşatma ve ambarlama maürina ve teçhizatı 800 
2 aded kllavuz römorkörü (İzmir ve Trabzon için) 4 500 
Marmara tipi bir geminin tadili 2 000 

Turizm sektöründe : 
Feribot inşası (Truvanm eşi) 19 150 

B) 1969 yılında gerçekleştirilmesine başlanacak belli başlı projeler : 
Makina İmalât Sanayii sektöründe : 

Gemi dizeli motor fabrikası • 2 500 
Taşıt Onarımı ve İmalât Sanayii Sektöründe : 

Muhtelif makina alet ve demirbaşlar 350 
İstinye Tersanesi makina ve inşaiye atölyelerinin tadili ve ilâve inşaat 150 

Deniz Ulaştırması Sektöründe : 
2 aded motorlu araba vapuru 7 000 
Gemi envanterleri ve .seyir emniyeti ile ilgili teçhizat 2 025 
Kıyı emniyeti için deniz feneri ve sis düdüğü tesisleri 550 

ilâvesiyle) 
Proje 

toplamı 

49 100 
16 300 
2 000 

134 550 

7 500 
13 000 
13 000 

6 791 
4 200 
8 906 
7 000 

49 000 

104 000 

350 
150 

28 000 
2 025 
2 557 
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(000 ilâvemle) 
196!) yılı Proje 
harca.musı toplamı 

400 

Turizm Sektöründe : 
Yeni başbvaöaik yatının yoktur. 

Sağlık 'Sektöründe: 
Hastane iem lüzumlu tıbbi alet ve demirbaşlar 

G) 1968 yılı yatırım programının uygulamasma ait bibiler. 
a) P ^ t t i ve uygulama genel durumu : 
Bankanın 4 128 000 lira tutarındaki 1968 yılı Satırım programı ve muhtemel yıllık uygulama so 

ımeları aşağıda açıklanmıştır: 

400 

Sektörler 

Taşıt Onarımı ve İmalâ t 
Sanayii 
Deniz uiaş t ı rması 
Turizm 
Sağlık 

Program 

31 728 
22 500 

9 000 
900 

64 128 

10 ayhk 
Fiilî har. 

14 503 
5 351 
1 955 

O T O O 

21844 

2 aylık 
tah. hare . 

13 216 
13 191 

2 198 
560 

29 165 

(000 ilâvesiyle) 
Topiam H a r e a m a 
hareama % si 

27 719 87 3 
18 542 82 4 

4 155 46,1 
595 66,1 

51 009 79,5 

Not: (V Tetkik safhasında 3 295 000 77. ve talep durumunda 7 477 000 Tl. ki ccm'an 10 772 000 lira tutarındaki döviz ihtiyacımn 14 12 . 1968 
tarihine kadar yetküi merciler tarafından is'af olunduğu hususunda bir malûmat mevcut bulunmamaktadır. Bu halin yü sonuna kadar devamı halinde 
program uygulaması, bankanın İMİyarı hanemde ancak % 62,7 seviyesinde olabil eceldir. 

b)! U l u l a m a oranını düşüren sebepler : 
1. - Zamanında döviz temin edilmemesi. 
2. - UyguHama, yılında ortaya çıkan sebeplerle bir kısmı projelerin uygulamasından sarfınazar edilmesi. 
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3. - Dövizi temin edilmiş olmaMa beraber, sipariş anlaşmaları gereğince malzeme bedelinin ancak % 25 inin peşin ödenmiş olması ve bakiye bedelin 
ise, malzemenin yurda 'ithalinde ödenmesi. 

4. - Yurt içinden temini mümkün olan bfm malzemenin imalât safhasının beklenilmesi, (Ereğli Demir- Çelik, Makina ve Kimva Endüstrisi Kuru
mu gibi müesseslere yapılan siparişler). 

c> Tamamlanan projeler : 

1. - 1967 yıh programında yer alan 18 aded projenin <lış piyasadan temin edilecek muhtelif makina, cihaz ve malzeme akreditiflerinin 1967 yılı so
nunda açılabilmek ve inşasına 1966 yılında başlanan Zineirbozan deniz İeneri, deniz içi inşaatının cüzi de Oisa, noksan kalması -11.1 sebeplerle: Toplam 
19 aded projenin 1988 yıbnda tamamlamaları 'zarureti hâsıl olmuş ve 27 . .11 . 1967 gün ve 6/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ilişkin uygula
ma hükümlerinin 4 ncü maddesi gereğince: 1967 yılında ikmal edilememiş bu projelerin, 1968 yıh programına alınarak harcama yapılması, Devlet Plân
la'ma Teşkilâtmın 12 . 4 . 1968 -ün ve 4.4.7.i.38-68-2760 sayılı vazılariyle uygun mütalâa edilmiştik. 

Sözü edilen projelerden 13 adedini milletlerarası navigasyon '(mniyetini sağlamak gayesine matuf 5842 »ayıh Kanunun 9 nen maddesi icabı olarak 
ele alınan ve aşağıda isimleri belirtilen kıyı emniyeti tesisleri teşkil etmektedir. 

- Marmara adası deniz feneri, Çanakkale - Eceabat vedotleri, İzmir - Ye.ilka.lc geçit feneri, Saros Körfezi deniz feneri, Beylerbeyi deniz feneri, Ar-
navutköy deniz feneri, Beykoz deniz" feneri, Güne* Adası deniz feneri, Çatal Adası deniz feneri, cihazları gümrükten çekilmiştir. Kule inşaatları 1967 
yi.lm.da tamamlanmış bulunan adı geçen fenerlere 'cihazların montajı yıl sonuna kadar yapılmış olacaktır. Gelibolu Zineirbozan deniz feneri '(Ö6.E.03.19) 
deniz içi beton blokları takviye edilmiştir. 

- Haliç Teranesi için bir aded seyyar kreyn ile, Lstinvc Tersanesi Makina Atölyesine 15 tonluk kreyin montaj ye elektrik isleri tamamlanarak hiz
mete konmuş. 

- Şchirhatları isletmesinin 1967 vıh telsiz telefon cihazları projesinde yer alan 9 aded radar cihazı, yurda getirilerek Suvat, Ortaköy, Istinye, 
Ulev ve Çengelköy gemilerine montaj) yapılmış, 

- Diman isletmesi için makina ve tezgâhlar projesi dahilinde elektrik kaynak cihazları temin edilmiş, 
- İzmir i l m e s i n e ait 3 ve 5 tonluk mohil kreynler 9 parça halinde gelmiş montajı yapılmış, ayrıca 10 aded forklift isletmeye teslim edilerek hiz

mete konmuştur. • 

Böylehkle 1967 yılından intikal eden 19 aded proje gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 
2. - Yetersiz durumdaki Deniz Ticaret Filomuzun, memleketin,izde inSa edilecek 10-15000 DYVT. İnk gemilerle takviyesini sağlamak yo ayrıca yıl

da 8 000 ton sac islivcbil ccok bale getirmek maksadivle 1965 yılından itibaren Oah.ialtı Tersanesinin tevsiine karar verilmiş ve Bankanın vatırım pro
gramında bu proje" ieln 49.400 milyon lira tahsisat'derpiş edilmiştir. 

Tersanenin tevsii için 1968 yılımla, Kasım av. sonuna kadar 10.975 milyon lira ve evvelki yıllarla birlikte ise ceman 37.800 milyon lira harcan
mıştı1. 

Oamlaltı Tersanesinin tevsii projesi: İhale işleri, makina ve tezgâhlar, emanet voliyle yaptırılan işler olmak üzere 3 bölüm halinde yürütülmektedir. 
Her bölümde tahakkuk ettirilen ve hizmete konan testler şunlardır : 

a) İhale işleri : 15.000 DWT. luk kızak, açık çelik istif sahası malzeme, inşaiye ve teçhiz rıhtımı, kreynlerin ara betonları ve volu, merkezi teshin 
tesisatı bitmiş ^up , ek mukavele ile: Teçhiz rıhtımı 32 metre daha uzatılmış, 15:000 DWT. luk kızak etrafı kanalları ile tesisat kanalları tamamlattı-

http://Ye.ilka.lc
http://yi.lm.da
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r ı tas t ı r . Endazehane, inciye atelyesi, demirhane ikmal edilmiştir. Ayrıca siparişleri .1967 yılmda yapılan 15 ve 5 tonluk Icöprü kreynleri montajı ta
mamİanarak hizmete konmuştur. 

•b) Makina ve tczgâldar: Elektrik kavnak makamları, Universal torna tezgâhlan, 1,5 tonluk carreskal, aae eğme ve kenet tezdin, siibap rektifiye 
t e r f i ı temin edilerek atetyelere montajı' yapılım, ve hizmete konmuştur. Diğer lüzumlu makina ve temalılar siparişe kapanmış ' Gerekli döviz trans
feri beklemektedir. 

c) Emaneten yapılan işler: Armıtör ve yelken atölvesi, mamul eşya, İ m i * m t o n e , t e r s a n e ve can yeleli a t e h l e r i ikmal edilmiştir. Makina 
motor atdyesinin inşaatla ilgili kısımları yapılmış olup," elektrik isleri tamamlanmak üzeredir. Diğer atelyeler, ^pro^ram dönemi içinde gerçekleştiril
miş daeaktır. " ' " " ' " " * ' 

- 1968 yılı programında yer alan : 
68. O. 21. 03 No. lu Nakil vasıtası. (Haliç ters.) 
68. C. 21. 09 » Kamyonet (Ilasköy ters.) 
68. ıC. 03. 59 » Pikap (Malzeme md.) 
68. E. 03. 66 » Traktör (Trabzon isi.) 

» Römork 
» Travler 

Projeleri tamamiyle realizc edilmiş ve vasıtalar hizmete konmuştur. 
- İstinye ve Haliç tersanelerine: tersane faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için, gerek eskiyenlerin yerine yenilerinin alınması ve gerek

se teknik icaplara uygun olan muhtelif alet ve demirbaşlar temin edilerek, projeleri gerçekleştirilmiştir. Diğer tersaneler ihtiyaçları da temin 
edilmektedir. 

- Hasköy tersanesinin yemekhane kuzinesinin ıslâhı projesi tahakkuk ettirilmiş, ikilerin yemek düzeni geliştirilmiştir. 
- Kıyı e m n i y e t i n 2 aded tahlisiye losyonu yenileme ve modernizasyonu projesi ile ilgili inşaat tamamlanmış ve istasyonlar faaliyete 

geçmiştir. 
- Gkrmi kurtarma işletmesinin gemi envanterleri projesi dâhilinde bulunan lüzumlu gemi envanterleri tamamiylc temin edilerek, proje 

gerçekleştirilmiştir. 
- Yalova kaplıcaları işletmesi faaliyeti bakımından zaruri görülen muhtelif tesisat, alet ve demirbaşlar temin edilerek proje tahakkuk et

tirilmiştir. 
- Yükleme - boşaltma ve anbarlama faaliyetlerinde sürat, intizam ve anbar sahalarından dikey olarak âzami istifade imkânı veren pale-

dizasyon sisteminin icabı olarak, bu yıl da İstanbul liman işletmesi 4 000 aded palet tamamen imal edilmiş bulunmaktadır. 

X - Temenniler : 
1. Denizcilik Bankasının zarar etmesi ötedcnlbcri bir şikâyet konusudur. Bununla beraber kabul etmek lâzımdır ki, denizde yolcu taşı

mak masraflı bir iştir. Bu hizmeti gören pek çok teşebbüs zarar etmekte ve bu zararları Devlet hissesi bulunan yerlerde Devletçe karşılanmak-
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tadır. Bilfarz Fransadaki (Compa.ıy General Transatlattiqüe) şirketi 1966 yılı bilançosunu 2,4 milyon Frank gider fazlasiyle kapatmıştır. İlâ
ve etmek gerekir ki, bu sonuç, bu yıl Devlet Bütçesinden ödenen 65 milyon Frank sübvansiyon gelir yazılmasından sonra elde edilen sonuçtur. 
Denizcilik Bankasının şikâyet konusu zararın'azaltılması için : 

a) .Sermayesinin 500 000 000 milyon artırılması, 
b) Devlet Yatırım Bankasına olan borç faizlerinden, biran evvel kurtarılması, 
e) iMütedavil sermaye temini, 

d) Bankanın iştigal mevzuu olan iştiraklerinin (Gima, Turizm Bankası, Turist Seyahat Acentası gibi) tasfiyesi, 
2. Bankanın Kuruluş Kanununun biran evvel çıkarılması suretiyle hukukiliğinin tesbiti, 
o. Toplu sözleşmelerde hic olmazsa Ulaştırma* Bakanlığına bağlı teşekküllerin işveren olarak biraraya gelerek aşırı ücret taleplerini dur

duracak tedbirlerin alınması, " • 
4. Ortaköyde inşası düşünülen hastane arsası, alt yapı sebebiyle bir hayli kenet lenmiş bulunmaktadır. Buraya hastane yapılması fikri 

uzak bir ihtimal olduğuna göre biran evvel satılarak burada yatan p'aranm işler bir hale sokulması, 
5. Bankanın belediyelerden olan (İzmir, İstanbul) alacaklan 691 sayılı Kanunla tahkim edilmiş bulunmaktadır. Bununla beraber bu ka

nunun kabulünden buyana her hangi bir ödeme vapılmannştır. «u alacağın tahsili imkânının sağlanması, 
6. Denizcilik Bankası muhteJ:..' vesilelerle istLiâlc parası ödemektedir. Bu paralar hak sahiplerine ödenmek üzere millî bir bankaya yatı-

rılm-aktadn-. Mevzuatta yapılacak ufak bir tadil ile Denizcilik bankasına da bu hakkın tanınması suretiyle bankanın çektiği nakit sıkıntısı kıs
men bertaraf edilmelidir. 

7. Dıs seferlerde çahsan gemicilerin maaşlarıma % 60 ı döviz olarak ödenmektedir. Kendilerine 9 liradan verilen bu dövizin sarf yerleri 
hakkında ^hiçbir makamda: bilgi bulunmamaktadn-. Bu hususun tetkik ve disiplin altına alınma ;. 

8. Turistik bir gemi olması hasebiyle turizm mevsimi dışında mulıatta! bir durumda olan TRUVA gemisinin her mevsimde müsait iklim
lerde sefer etmesi veya burada işlemesini temin edecek bir kombinezonun bulunması, 

9. Denizcilik Bankası, DB Deniz Nakliyatı ve TCDD tarafından ita edilen limanlarla ilgili hizmetlerin tek elde toplanacak bir kurulu
şa tevdii temenni olunur. 

E) D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü : 

I-Kuruluş ve teşkilât: 
a) Kuruluş : 
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1. D. B. Ueniz Nakliyatı T. A. Ş. Denizcilik Bankasının kuruluşuna ait 5842 sayılı Kanunun tanıdığı yetkiye istinaden 110 000 000 Tl 
nominal sermayeli bir anonim şirketi olarak 18 Haziran 1955 tarihinde kurulmuştur. Şirket kurucuları ve iştirak payları şöyledir. 

Ortağın adı İştirak % si 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
T. G. Emekli Sandığı Genel Md. 
T. Ticaret Bankası A. Ş. 
Petrol Ofisi A. Ş. 
T. Emlâk Kredi Bankası 
Etibank Genel Md. 
is Bankası A. Ş. 

51,00 
47,90 
0,32 
0,23 
0,23. 
0,23 
0,09 

100,00 

1964 yılma kadar Anonim şirket olarak faaliyet gösteren teşekkül 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile, müesseseleri ve iştirakler hak
kındaki Kanunun 2 nci ve geçici 4 ncü maddesi hükümleri gereğince 16 . 5 . 1964 tarih 6/3093 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca 440 sayılı 
Kanunun kapsamı içinde mütalâa edilmiştir. Halen kuruluş kanunu çıkmamıştır. 

2. Şirketin mevzuu : 
1c ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve zcr'an yolcu nakliyatı yapmak, kombine ve yardımcı her türlü nakliye ve acentalık isle

riyle' uğraşmak ve bunlarla alâkalı sair teşebbüslerde bulunmak. 

Ib) D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. teşkilâtı : 
1. Merkez teşkilâtı : 
I Genel Müdür, 3 Genel Müdür muavini, 1 Gemel Sekreter, 1 Savunma Sekreteri, Genel Müdürlük müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

Kazaları Araştırma ve Önleme Komisyonu Başkanlığı, Plânlama, Araştırma, Geliştirme Grup Başkanlığı ve 12 müdürlükten ibarettir. 

2. Taşra teşki lât ı : 
Kdz. Ereğlisi İşletme Müdürlüğü ve Ankara Temsilciliği. 
3. Dış teşki lâ t : 
Amerika ve Avrupa Temsilciliği ile iç ve dış limanlarda mukaveleli acentalıklar bulunmaktadır. 
I I -Personel du rumu: 
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Teşekkülün 304 kara personeli, 412 zabitan ve 985 mürettebat olmak üzere 1 701 personeli variır. 

Personel nev'i Yüksek Lise Orta İlk Belgesiz Yekûn 

Kara personeli 86 96 44 49 29 304 
Zabitan 220 16 56 46 74 412 
•Mürettebat - 6 14 279 686 985 

306 118 114 374 789 1 701 
III-Malî bünye : 
1955 ydmda kurulan şirkete tahsis edilen 110 000 000 Tl. sermayenin tamamına, yakın bir kısmı gemi olarak (Ayni) konulmuş, ayrıca 

döner sermaye tahsis edilmemiştir. 
Şirket kuruluş yıiından, 1962 yılma kadar bilançolarını kârla kapatmıştır. 1961 yılında neşredilen 70 sayılı tebliğ ile deniz ticaretinin 

libero edilmesini mütaakıp, Deniz Ticaret Mlosu üzerindeki himaye tedbirlerinin kaldırılması ve dünya deniz ticaretindeki navlun krizi ne
deni ile 1962 yıhndan itibaren 1966 yılma kadar bu hal şirket bilançolarının zararla kapanmasına âmil olmuştur. 1966 vılımla. 11,2 mil
yon lira kâr edilmiştir. İ967 yuınch ise 1-,!) milyon zarar edilmiştir. 1968 yılı bilançosunun 1,8 milyon zararla, 1969 bilançosunun ise 5,3 mil
yon kârla kapanacağı tahmin odilmeklcdir. 

Şirket rantabilitesini kaybetmiş sinilerin yerine ikâme etmek v , il.Üyaç duyulan gemi tonajına ulaşmak amacivle, 25 . 2 . 1960 tarihinde 
Amerika'da T. F. C. Müessesesiyle hazır ve inşa suretiyle gemi mubayaası için 258 958 418 Tl. bir mukavele imzalanmıştır. Mukavele şartı ge
reğince 27,3 milyon lirası peşin bakiyesi 10 senede (1969 yılına kadar) itfa edilmek üzere takside bağlanmıştır. Son taksit olan 10 788 000 TL 
Mart 1969 ayında ödenecektir. 

Tevekkülün malî dm-.î.nı bore. tacitlerinin ödenmesini sağlıyamadığmdan, ortaklar nezdinde yapılan sermayenin tezyidi talebi büyük ortaklarca 
(Denizcilik Bankası T. A. O ve T. O. Kmekli Sandığı) sermaye tezyidi yerine, 1962 yılında % 6,5 nisbetinde faizli 90 000 000 T.l. obligasvon ib
racı suretiyle gerçekleştirilmiş ise de, obligasyon bedeli karşılığı 50 milyon T.l. Denizcilik Bankası T. A. O. ca gecnıis senelere ait teraküm 
etmiş borçlara mahsubu suretiyle ödenmiş. Emekli Sandığından alman 40 milyon T.l. ile de T. F. C. taksitlerinin bir kısmı karşılanmıştır. 
Mezkûr kredi taksitleri 1965 yılından itiba-en Maliye Bakanlığınca bütçeden verilen borda karşılanmakta olup 1965 - 1968 yıllan 75 mil
yon T.l. ve 1969 yılı taksidi olan 11 milyon liranın ilâvesiyle 87 milyon liraya baliğ olacaktır. 

Teşekkülün navlun ve sair gelirleri ancak cari işletme giderlerini karşıladığından eski borçların kendi kaynaklarından itfa edilememesi 
ve keza filonun genç gemilerle takviyesi ve tonaj artımı için lüzumlu yatırım giderlerinin yabancı kaynaklardan karşılanması zarureti yıl-
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da Teşekkülün 15 milyon lira faiz ödemesine âmil olduğundany Teşekkülün malî durumunu ıslah, filonun devamlı yenilenmesini sağlamak 
ve rantabl çalışmasını temin edebilmek için, sermayenin yeterli derecede artırılması zorunlu görülmektedir. 

Borç durumu : T.l. 

1. T. P. C. Müessesesine 
2, Devlet Yatırım Bankasına 
3. Maliye Bakanlığına 
4. Denizcilik Bankasına 
5. Emekli Sandığına 
6. Germik tankeri borcu 

1969 yılı ödenecek borç taksitleri : 

1. T. F. C. taksidi 
2. Germik taksidi 
3. Devlet Yatırım Bankasına (A) 

(B) gemileri taksidi 
4. Deniz Bank. tamir borcu 
5. Em San. Obli. faizi borcu 
6. Maliye Bak. T. F. C. taksidi 

için alman borç taksidi 
7. Sair borçlar için 

10 788 000 
70 000 000 
87 000 000 
86 800 000 
54 300 000 
30 409 000 

339 297 000 
T.l. 

10 788 000 
7 637 000 

4 484 000 
2 500 000 
3 000 000 

6 824 000 
4 500 000 

39 733 000 
IV -İşletme faaliyetleri: 
Halen Teşekkül 28 aded 167 558 DWT. luk şilep ve 5 aded 128 405 DWT. luk tankerle faaliyet göstermektedir. Bu gemilerden rantabili-

telerini kaybetmiş ve laid - up durumunda bulunan Bolu, Sakarya, 1968 yılında, Kayseri gemisi ise 1969 yılı ilk aylarında satılacaktır. 
Filoda mevcut gemilerin ekserisi yaşlı ve rantabiliteini kaybetmiş gemiler olduğundan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uyarınca filoya yeni 

ve genç gemilerin iltihakı ile bunlarm da filodan ihracı yapılacaktır. 
Şilepler : Amerika, Kontinant, Akdeniz ve Aftûyatik Tramp ve Erdemir hattında, sefer yapmakta, ihraç ve ithal mallarını taşımak suretiyle mem

lekete döviz temin ettiği gibi, döviz tasarrufu da sağlanmaktadır. 
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Tankerler : Akar yakıt, time - eharter, asit sülfirik nakliyatı yapmakta olup, 60880 DWT. luk Germik Tankeri münhasıran dış memleketler ara
sında çalıştırılmaktadır. 

Kuru yük gemilerimizin çalıştığı hatlarda teşekkülümüz Levcon, Conec, Nacc ve Ametüe konferanslarına üye olup bu hatlarda konferanslara 
tesbit edilmiş navlunlarla nakliyat yapılmaktadır 

Yalnız İngiltere ve Amerika nakliyatlarında her hangi bir konferansa üye bulunmamakla beraber bu hatlarda mevcut konferanstan navlun ta
rifeleri izlenerek tesbit edilmiş bulunan navlun tarifeleri uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye - Pakistan ve İran arasındaki bölgesel kalkınma işbirliği anlaşmasiyle ilgili olarak her üç memleket Amerika'dan yapıl-
makta olan nakliyattaki navlun istikrarını sağlamak maksadiyle müştereken kabul edilmiş bulunan navlun tarifelerine göre tatbikat yapılmak-
tadır. 

Yıllara göre yapılan sefer adedi, taşman yük tonu ve hâsılat şöyledir. 

Yıllar 

Şilep 
sefer 
adedi 

111 
140 
188 
285 
365 
364 
389 
375 

Tanker 
sefer 
adedi 

34 
55 
53 
72 
108 
138 
114 
122 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

V - Yatırımlar : 

Teşekkülün 1969 yılı yatırım teklifi 

Proje adı 

a) Yurt ici inşataları : 
24 000*DWT. dökme yük 
2 aded CBuok carrier) 
2 500 DWT. Koster 4 aded 

Yekûn 

145 
195 
241 
357 
473 
502 
503 
497 

Navlun glliri 

94 227 828 
131 642 536 
129 479 663 
134 681 306 
172 669 216 
161 620 667 
184 573 000 
201 920 000 

aşağıda belirtilen projelerden müteşekkildir. 

19 
Projo hedeli 

40 000 000 X 2 = 80 000 000 

5 500 000 X 4 = 22 000 000 

1969 Yatırım 
tutarı Tl. 

35 000 000 

16 000 000 
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Projo adı 

5 000/6 500 l )WT. Şilep 2 aded 
>1>) Dışarıdan satım alınacaklar : 

10 600/13 000 l )WT. Şilep 1 aded 
10 600/13 000 D W T . Şilep 1 aded 
26 000/32 000 I)WT. dökme yiik 2 aded 
5 0 - 6 0 000 I)WT. Tanker 2 aded 

ilVoje bedeli 

18 000 000 X 2 = 30 000 000 

35 957 000 
.:55 957 000 
41) 000 000 X 2 ••= 80 000 000 
55 000 000 \ ' 2 = 1H) 000 000 

4909 Vat ın ın 
t u t a n TJ. 

399 914 000 

9 000 000 

(x) 7 l!).l 000 
•(x) 3 506 000 

24 000 000 
27 500 000 

422 287 000 

(x) Bu gemilerin bedelinin % 40 kliring % 60 ı ^erboıt dövizle ödenecek olursa beherinin ;>ro.ie bedeli 39 044 000 Tl. olacaktır. 

Devanı eden isle.' : 

a) Yurt içi insaallan. : 
12 4-00 D\vY. Suep 1 aded 
12 400 4)WT. Şilep 4 aded 
12 400 ])WT. Şilep 1. aded 
2 500 I)WT. 2 aded Kostev 

b) Dışarıdan satmalınaeaklar : 
12 500 I)WT. 2 şilep 
10 000/12 500 1)WT. 2 aded şilep 
10 000/12 500 I)WT. 2 aded şilep 

9 300/12 200 l ) W T . 2 aded şilep 

Devam eden işler yokunu 
1969 yatır ımları vekûnu 

Umumi vatırım yekûnu 

44 0Ö0 KK'ÂI 

44 000 000 
44 000 000 
5 500 000 X 2 

30 320 000 X 2 
37 228 000 X 2 •• 
37 228 000 X 2 

11 000 000 

72 640 000 
74 456 000 
74 456 000 

6 500 000 
16 500 000 
4 250 000 

33 325 000 X 2 --= m 650 000 

431 -02 .000 
39!) 991 000 

831 116 000 

7 
14 
7 

o l) 

6'6 
22 

264 000 
891 000 
446 000 
Kliring 
325 000 
Kliring 

676 000 
287 000 

188 963 000 
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Son 5 yıllık y a t ı n ı ı ve uygulama oranlar ı : 

.1!)(İ4 1965 196fi 1967 11)68 

Yat.ı fim mik ta r ı 10 700 000 26 500 000 24 000 000 35 000 000 36 744 000 
Clerçekleşme % si 41 42 J00 80 87 

1968 yılı yatıranları : 
1968 yılı p rogramında yer alan ya t ı r ımlar : 
Devam eden işler : 
a) 66..K03.42 proje No. su ile p rog ramda yer alan, ön proje 44 milyon lira ve 1966 yunu lan beri l)z. K. K. Gölcük Tersanesinde inşası 

devam etmekte olan 12 400 DWT. hık Amiral 'Sadık Al tmcan kuru yük gemisi 18 . 10 . 1968 tar ih inde denize indiri lmişt ir . Bu gemi iein 1968 
yı l ında 14 804 416 Tl. olmak üzere eem'aıı 41 137 467 Tl. harcama, yapdnuş t ı r . 

İ h ı geminin 1968 yılı ha rcamala r gerçekleşmesi p rograma göre % 100 dür . 
b) Keza ; 66.E.03.50 proje No. lu ve 1966 yılından beri Denizcilik l i k a s ı Camialtı Tersanesinde 44 milyon lira ön proje bedelle inşa edil

mekte olan 12 400 I)\VT. hık Amiral Şükrü Okan ıkuru yük gemisi için 1968 yı l ında 20 713 000 Ti. olmak üzere cem'an 33 69.1 401 Tl. sı ha rcama 
yapılmışt ı r . 

lîu proje iein harcama gerçekleşme onun p r ^ r a m ; ! gü.v </< 96.9 ,1ar. 
c) 68.KÖ3.72 Proje No. su ile p rogramda yer aian 12 5 0 0 - 1 4 000 1)WT. hık bir k u r a yük gemisinin yurt içinde inşası iein gerekli hazır

l ıklar ikmal edilmiş olup, mukavele imzalanmak üzeredir. 
d) 08.K03.73 Proje No. lu 1 400 - 1 500 !)WT. hık 2 Köslerin inşası için Denizcilik Bankası T. A. O. (Jenel Müdür lüğü ile 10 . 10 . 1968 

ta r ih inde de mukavele imzalanmış ve 1 226 800 Tl. ödeme yapılmışt ır . 
e) 68.1^03.74 Proje No. lu 10 000 D W T . luk 2 aded kuru yük gemisinin hazır olarak sa tmalmması için icabeden teşebbüslere devam edil

mektedir . 

http://GG.K0-J.42
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{Mirler 

- 9 5 5 -

Tutarı Tl. 

663 - Vergi resim ve harçlar 254 338 
664 - Etüt ve eğitim masrafları 306 111 
665 - Tamir ve bakım mas. 137 000 
666 - Verilen faiz ve kom. 11 752 941 
667 - Sigorta masrafları 18 900 
668 _ İç ve dış mümessillikler mas. 1 215 480 
669 - Karşılanan masraflar 325 017 
670 - Amortismanlar 178 000 
690 - Muhtelif zararlar 4 938 290 

Kara masrafları yekûnu 
Kâr 

30 227 372 

Umumi Yekûn 198 427 938 198 427 938 

VI-Temenniler : 

1. Kuruluş Kanununun biran evvel çıkarılması, 
2. Banka bugün muhtelif teşekküllere 339 milyon lira borçlu bulunmaktadır. Bu borç sebebiyle 15 milyonun üzerinde faiz ödemektedir. Emek

li Sandığına ve Denizcilik Bankasına olan bu borcun tesviyesi suretiyle şirketin ödemekte olduğu faizlerden kurtarılması, şirketin işletme ser
mayesine olan ihtiyacının karşılanması ve sermayenin 500 milyona çıkarılması, 

3. Hiç olmazsa resmî sektöre ait malların şirkete ait gemilerle naklinin temini, 

4. Gemi inşa ve s a t ı l m a l a r ı n d a gemi inşa fcredi fonundan uzun vadeli ve düşük faizli (•% 2-3) kredi sağlanması, 
Temenni olunur. 
Geçen y ı M temennilerimiz arasında bulunan, dış acentalıkların kontrolünün ele alınmış olduğunu memnuniyetle belirtmek isteriz. 

F) Türk Havayolları A.O. Genel Müdürlüğü : 

I - Kuruluş ve sermaye : 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, 6623 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetki ile hususi hukuk hükümlerine tâbi bir teşekkül olarak 1956 yılında 

60 milyon lira itibari sermaye ile yerli ve yabancı hissedarların iştiraki ile kurulmuştur. 
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Ortaklığın artan faaliyetlerini, iç ve dış hatlar jetleşmesi için gerekli yatırımlar] karşılamak üzere sermayesi 31 Mart 1967 tarihinde 90 milyon 
liraya ve 27 Temmuz 1968 tarihinde de 200 milyon liraya tezyidedilmiştir. Halen sermayenin 90 milyon lirası tamamen ödenmiş olup bu ödenmiş 
sermayenin 84,7 milyon liras; Hazineye. 1 milyon lirası PTT ye, 0,1 milyon lirası TCDD na, 3,8 milyon lirası İngiliz Denizaşırı Havayollarına 
(B.O.A.C.) bakiye miktarı ise özel şahıs ve şirketlere ait bulunmaktadır. 

Sermayenin 200 milyon liraya tezyidinde artırılan 110 milyon liralık miktar, tamamen Hazine tarafından taahhüdedilmjş olup tezyit muamelesi 
ikmal edilmek üzere bulunmaktadır. 

II -Personel durumu : 
Türk Havayollarının Aralık 1968 sonu itibariyle personel mevcudu 1 961 dir. Bunun 257 si uçucu, 90 ı idareci, 442 si teknisyen, 376 sı isçi ve 

müstahdem, 796 sı da büro personelidir. 
Ortaklığın genel personeL' mevcudunun 282 si yüksek tahsilli veya muadili, 634 ü lise tahsilli veya muadili, 365 i orta tahsilli, 670 i ilkokul tah

sillidir. 

III - Trafik gelişme seyri : 
Ortaklığın, son yıllarda sağlamış olduğu gelişme seyri aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

1967 ye 

1965 1966 1967 1968 artış % 

Pilo koltuk Km. kapasitesi (X 1 000) 593 380 593 380 673 668 865 769 -1- 25 
Arz edilen koltuk Km. (X 1 000) 397 256 458 723 502 283 716 830 + 43 
Filo kapasitesi kullanma oranı % 66,0 77,3 74,6 82 7 - 11 
Satılan koltuk Km. (X 1 000) 262 160 305 799 306 662 430 098 I 40 
Koltuk ütilizasyonu % 66 '67 61 60 - 2 
Taşman yolcu adedi ' 409 626 485 268 527 745 768 581 -|- 45 

Tablonun tetkikinden de anlaşılabileceği vekile trafik hareketlerinde yıldan yıla önemli artışlar sağlandığı görülmektedir. 
Türk Havayollarının dış hatları için satmaldığı 2 aded jet yolcu uçağı 1968 yılı Ağustos ve Eylül aylarında servise konmuş ve bu suretle bütün 

Avrupa hatları jetleştirilmiştir. 
ÎC hatların da jetlcştirilmesi yolandaki çalışmaların son safhaya geldiği ve bu maksatla alınacak uçakların ihalesinin vapılmak üzere bulunduğu 

öğrenilmiştir. 

IV - Malî durum : 
Ortaklığın 1968 yılı sonu itibariyle iç ve dış borçları toplamı 113 965 277 liradır. Bu borçların 87,5 milyonu Exinı liank'a, 14,9 milyon lirası 

B.O.A.C. ye ve 11,5 milyon lirası da Devlet Yatırım Bankasına aidolup Ortaklık borçlarını zamanında muntazaman ödemektedir. 
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Ortakl ığ ın gelir, gider, k â r ve za ra r d u r u m u m u son yıl lar za ıumda takibetmiş olduğu seyir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir . 

Yılı Gelir Gider K â r - Zarar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (Tıh.) 

NOT ; 1968 yıhı katı hesap neticeleri henüz ahnmamu ise de, tahloda vcrümis olan rakamlar, 10 aylık katı ve 2 aylık da tahminî bilanço neticelerini 
ihtiv, etmektedir. 

Ortak l ığm 1968 v,lı zarar ın ın 7 milyon civarına yükselmesinin başlıca sebebini, 1968 yılı Ağustos ve Eylü l av lar ında teslim alınan 2 aded je t 
yolcu uçağı 1968 y ıhnda 3 ay müddet le faal olarak hizmette t u tu lduğu halde, t akr iben 9 milyonluk amort ismanlar ın ın 1968 y. l ınuı masraf lar ına 
yıllık olarak geçirilmesi teşkil e tmektedir . 

¥ - İ9S9 yık ya t ı r ımlar ımı ! anaka t i a r ı I-3o izahı V3 1963 yûı uygu lama durumu : 
1. !969 yık yat ı r ımlar ı : 
a) Yüksek Plânlama Kurulunca k:ı:.,..| e d Y , ; . îi :ule d ic. 1 aded Y , Yb la r için n j t , Y u ı ı ı ^ ;annalmmasa srojesi ucâk tipi secim çalışmaları 

sona erdiğinden 196i) senesinde t ahakkuk safihasına g i re rcknr . 
İî)6iS senvsimle bu peoje h in t abus c .Y ,n S milyon liralık yat ı r ımdan uçak tipi seçimi u z - ı a s ı srYdûvle valnız 908 000 lirası saı redilobil-

mişlir. 
b) Yeşilköy tesisleri pmjes i . 
Topîam jjodî!i 10', milyon lira olan hu p r o j e n n 78 milyon lira tu tan bina ve tesisat yapımı kısmı Bayındırl ık Bakanl ığına devredilmiştir . 

l iakıye 27 milyon l iralık, tesisler t eçh iza tmmm satmalınmasına ait kısmı Türk Hava Yol lan t a r ı m d a n gerçekleştirilecekti)-. 

-M. uçakları ve teçhizatının, baknn, tamir v revizyonlarının hariçte y a t ı r ı l m a s ı halinde, yalnız işçilik karşılığı d ı sanva t ransfer i gereken, 
yaklaşık 30 milyon liralık dövizin tasarrui 'u mm adı - ç m projenin âzami 1970 yılı sonuna k a d a r ggeçekleştirilmesi gerekmektedir . 

O Cok eskimiş çalıştırması rantabl ofmıvan ver nakil vasıtalarını yenilemek ve ihtiyaca yeter l i mik ta ra get i rmek için hazı r lanan projenin ye
kun bedeli 9 23ü 000 lin. olu». 196!) yılı yat ırun hissesi 2 950 000 l iradır . 

d) Je t ı n a k l a n m ı dâhili ha t larda uçuşunu b ı k a n dâhiline sokabilmek için en geç 1970 sene: ' ortasına ' k a d a r d 800 000 liralık is tasyonlara 
alınması gerekli yor teçhizatına ait projenin gerçekleştiri lmesi lâzım gelmektedir . 

G9 052 072 ;i2 96 729 457 21 27 676 484 89 Z a r a r 
75 518 271 2:5 98 767 479 88 18 249 208 65 » 
95 600 565 76 102 208 231 66 6 607 665 90 » 
126 506 092 61 124 465 943 51 2 042 149 10 Kâr 
140 957 121 27 145 627 421 10 4 670 299 83 Z a r a r 
181 722 324 188 723 174 7 661 048 
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THY A. O. 1969 yılı yatırımları tablosu 

Proje No. Proje adı 

D e ^ m ^ n ~ i ş l e r 
68.E.04.02 İç ve dış hatlar için 

Devam .eden işler toplamı 

Yeni işler 
Yer nakil vasıtaları 
alımı 
Yer teçhizatı alımı 
(istasyonlar için) 
İşletme için gerekli 
yedek parça ve 
malzeme alımı 

Yeni işler toplamı 

Yeşilköy tesisleri" 
teçhizaıı alımı 

Toplamı 

THY Genel Müdürlük topl 

îşin tarihi 
Başlama Bitiş 

m 1968 1970 

Proe* 'toplamı 
Dış, Toplam 

317 800 817 800 

317 800 317 800 

1969 yatırımı 
D ı ş Toplam 

136 200 136 200 

136 200 136 200 

1969 

1968 

1969 

1972 

1970 

1969 

3 700 

9 230 

4 300 

2 950 

2 000 2 200 

1969 1970 

amı 

12 000 

15 700 

27 000 

27 000 

360 500 

13 400 

26 930 

27 000 

27 000 

371 730 

12 000 

14 000 

19 500 

19 500 

169 700 

13 400 

W 550 

19 500 

19 500 

174 250 
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PMoje No. 

66.E.04.63 

68.E.04.02 

68.E.04.01 

Proje adı 

îki aded jet yolcu uçaîçı ve malze
mesi alma 
İç ve dış hatlar için jet yolcu uçağı 
alımı (6 iç 1 dış) 
işletme için gerekli yedek parça 
malzeme alımı 

THY. Genel Müdürlük toplamı 
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THY. A.O. 1968 yılı yatırımları 

İşin tarihi 

Başlama 

1966 

1968 

1968 

Bitiş 

1968 

1970 

1968 

Proje toplamı 

Dış Toplam 

104 895 

317 800 

7 500 

430 195 

1968 yatırım 
miktarı 

Dış" Toplam 

1968 yılı 11 
aylık dev-

1968 yılı sarfı rede yatım-
(11 aylık) mm gerçek-

.._ veşme nis-
Dış Toplam beti % 

194 895 57 000 

317 800 8 000 

8 000 7 500 

57 000 64 533 

8 000 908 

8 000 4 083 

430 695 72 500 73 000 69 524 

64 533 

908 

4 525 

69 966 

113 

11 

57 

96 
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Son beş yıllık tahsis edilen yatırımlar ve % de gerçekleşme nimetleri 

1964 1965 1966 19. 1967 
(OO'ı TL. 
1968 

Proje adı ve No.sı 

îdame yatırımlar 
Yer nakil vasıtaları satın-
alınması 67.E.04.063 
2 aded jet yolcu uçağı ve 
malzemesi alımı 66.E.04.063 
İç ve dış hatlar için jet 
yolcu uçağı alımı (1 dış, 6 
ic) 68.E.04.02 

TEV. Genel Md.lük toplamı 

Yatırım 
Gerçekleşme 

oram % Yatırım 
Gerçekleşme 

oranı % 
Gerçekleşme 

Yatırım oranı % 
Gerçekleşme 

Yatının. oranı % Yatırım, 
Gerçekleşme 

oranı '%> 

6 000 61 6 500 100 

6 000 51 6 500 100 

7 500 

7 500 

li6 

-

116 

6 500 

1 000 

12 000 

19 300 

110 

115 

162 

142 

8 000 

57 000 

8 000 

73 000 

75 

113 

11 

98 

NOT : 1967 yatırım programına ithal edümis olan 67.CJS.08 No.h Jet babm hangaıı ve komponent rrvizyon atehleri (1967 yatırım hissesi 3 
milyon lira) inşası ile 67.C1~.90 No.h Jet motor revizynn teçhizaıı (1967 yılı yatrrımı 4 milyon lira) salınalımnası projeleri büâhara 
Yeşilköy tesisleri projesin, ithal edüdiğinden bu tabloda gösterilmemiştir. 

Temenniler : 
1. Geçen seneki temennimizi tekrarla iş •hatların da jetiestirilmesi, 
•2. Dünya çapında firmalarla yarış halinde olan bu şirketin ihtiyacı olan sermaye tezyidi isteğinin yetine g i r i lmes i . 

3. Geçen yılkı raporumuzda reklâma verilet! paranın fazlalığı .ulan yakınmış reklâm masraflaruın ver iden düşülmesi kamın iktiza*, olması 
hasebiyle bunun biraz da verfci ziyama selbebiyet verdiğine işaret etmiştik. J3u yıl yaptığımız tetkiklerde 1966 y.lmdaki ilan masraflarının 
295 833,61 lira iken bu -miktarın 1967 yılımla 873 711,06 liraya yükseldiği, 1968 yılı tamamlanmamış «İmasın;, rağmen bu .miktarın bu-ün 
950 000,00 liraya kadar yükselmiş bulunduğu tes'bit edilmiştir. 

Geçen ydki raporumuzda yapılan iian ve reklâm masraflarının okluğundan şikâyet etmemize rağmen bu vd daha da artır.lmıs .»İması hayreti
mizi muciibolmustur. 

http://67.C1~.90
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4. Cari ha rcamazdak i artış dikkati çekecek ölçüdedir. 1955 te 27 milyonu pek az aşan bu giderler 1968 yılı tamamlanmamış olmasına rağ
men 47,-5 milyonu bulmuştur. Bunda adedi 22 yi bulan' yönetici kadroya ödenen 64 000 lirayı aşan aylığın payı olduğunu kaimi etmek lâzım-
gelmektedir. 

Şirketin her sakada okluğu gibi tasarruf zihniyetiyle hareket etmesi ve bu görüşün ışığı altında kalkınma gayretlerine katılması. 
'5. Bu şirketin Toplu Sözleşmelerle vüklendiği\yük oklukça ağırdır. Evvelki Toplu Sözleşmenin yıllık külfeti 5,5 milyon lira iken bu yılki 

miktar 2 milyon fazlasiyle 7,5 milyona Viiik«clnnsti*r. Ulaştırma Bakanlığının bu siozleşmelerdeki artışı hiç olmazsa kendisine bağlı kuruluşların 
diğerine emsal teşkil etmiyecek bir öMüde tutması, 

fi. 1964, 1965, 1966 yıllarında hiç taşıt alınmamış iken 1967 yılında 10 taşıt alınmış ve bunlara 2 279 327,18 lira ödenmiş 1968. yılında ise 
4 taşıt alınmış, karşılık "olarak da l>9 891,23 lira ödenmiştir. 

Devlet dairelerindeki taşıtların yenilenmesi ve kullanılışında büyük titizlik gösteren Bütçe Komisyonu sayın üyelerinin bilihassa dıs ödeme im-
kânlarımızın darlığı sefbdbi ile bu hususun dikkatlerini çekeceğini tahmin ediyoruz. 

7. Bilhassa aktarmalı seferlerde haberleşmenin daha ciddî temini suretiyle uçaklarda yer arandığı halde bu mevzudaM kusurlar seiböbiylc 
yerlerin boş bırakılmasının önlenmesi, 

8. Umumiyetle personelin yolculara muamelesinin memnuniyet verici olduğu görülüyorsa da bir iktisadi isletmede daha fazlasının beklene
ceğinin dikkate alınması temennilerimiz arasmdadır. 

9. Uçak yolcuları diğer nakil vasıtaları yolcularından farklı olduğuna şüphe yoktur. Bunların uçakla yolculuk etmelerinde talbiîki bâ,, se
bepler vardır. Ve bunun basında sürat gelmektedir. Uçakların zamanında kalkmaması bu yolcular arasında sızlanmalara sebdbolmaM^dır. Maa
lesef bu aksaklıklar yolcuları* haklı göstermektedir. Bunun biran evvel izale edilmesi, 

10. B i l t o s a uçağın alana inmesinden son-a bagajlarm bosaltdması, gerek ^Ihipkn me teslimi, gerek otobüslere yerleştirilmesi uzun za
man, hattâ bazan Ankara - İstaübul arasındaki uçak zamanına'müsavi bir süre almaktadır. B u d a ayrıca yolcuya r a h a t l ı k vermektedir. Bu
nun da düzeltilmesi, 

11. Hic olmazsa Devlet parası ile yurt dışına gidenlerin THY na ait uçakları seçmesinin temini temenniye sayandır. 
Bu temennilerimizle birlikte raporumuzu sayın komisiyon üyelerine saygı ile arz ederiz. 

Nuri Eroğan • Süreyya Koç 
istanbul Milletvekili Bahkesir Milletvekili 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri üc

reti 
YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 

12.270 Teknik personel ücreti 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

5 036 001 

12 000 

10 076 824 

12 000 

5 166 001 

12 000 

10 745 624 

12 000 

5 166 001 

12 000 

10 745 624 

4 276 000 
760 000 

1 
3 380 200 

2 317 000 

687 000 

190 200 

186 000 

4 410 000 
756 000 

1 
4 001 000 

2 674 000 

717 000 

260 000 

350 000 

4 410 000 
756 000 

1 
4 001 000 

2 674 000 

717 000 

260 000 

350 000 
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Holün, Mad<K- Ö.>.uf-5İi' w . . l i 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümete istenen Komisyonca kabul edten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Li: Lira Lira Lira 

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 kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALTSMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalısına ücreti 
12.420 Huzur ücr'eti 

TAZMİNATLAR 
12.510 Ek görev tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

735 000 773 000 773 000 

60 000 
5 000 
10 000 
100 000 
525 000 

35 000 

40 000 

1 5 000 
25 000 

4 422 

4 200 

60 000 
5 000 
10 000 
100 000 
556 000 

42 000 

25 000 

10 000 
15 000 

4 422 

4 200 

60 000 
5 000 

10 000 
100 000 
556 000 

42 000 

25 

10 
15 

4 

4 

000 

000 
000 

422 

1 

200 
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Ekolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

/ - Yurt id yolluklan 
YÖNETİM YOLLÜKLARİ 
Sürekli görev yollukları 
Oeçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARİ 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.833 Araştırma ve inceleme volluğu 
DİĞER YOLLUKLAR" 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 335 000) 

Tl - Yurt dm yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARİ 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ ' 

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) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

877 000 

20 000 
75 000 

25 000 

170 000 

20 000 

10 000 

45 000 

100 000 

12 000 
250 000 
150 000 

1969 yılı ioin 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

772 000 

20 000 
75 000 

50 000 

170 000 

10 000 

10 000 

50 000 

100 000 

12 000 
175 000 
100 000 

Lira 

772 000 

Lira 

20 000 

75 000 

50 000 

170 000 

10 000 

10 000 

50 000 

100 000 

12 000 
175 000 
100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

(İENLL YÖNETİMLL İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 397 000 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 40 000 
1:5.120 Basılı kâğit ve deiler alınılan ve ^der

leri 57 000 
13.130 Döşeme vo demirbaş alımları ve gider

leri İ08 000 
İ:1.140 Yayın alımları ve giderleri 50 (;ow 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 50 000 
13.100 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 52 000 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri -10 000 

G E N L L YÖXKTİMLM İLGİLİ GİDER -
LLR Kesim toplamı 60 000 

18.210 Su giderleri 10 000 
13.220 Temizlik giderleri 15 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 25 000 
13.290 Diğer yönetim giderleri 10 000 

IIİZMETLLKLL İLdİLl ALİMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımlar, ve giderleri 70 500 

1 099 500 135i 0 500 1 350 500 

543 000 

50 000 

57 000 

250 000 
50 000 
55 000 
50 000 
30 000 

65 000 

15 000 
15 000 
25 000 
10 000 

70 500 

543 000 

50 000 

57 000 

250 
50 
50 
50 
80 

65 

15 
15 
25 
10 

70 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 

500 

file:///lAi/lA
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Mad'de Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

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 

13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLt HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

145 000 

60 000 
80 000 

5 000 

213 000 

15 000 

25 000 

173 000 

208 000 

64 001 

183 000 183 000 

60 000 
120 000 

3 000 

238 000 

15 000 

50 000 

173 000 

245 000 

62 001 

60 000 
120 000 
3 000 

238 000 

15 000 

50 000 

173 000 

245 000 

62 001 

5 000 5 000 5 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 
EİĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.510 Kurs giderleri 

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZ
METLERİ GİDERLERİ Kesim toplamı 

LİMAN İDARELERİ GİDERLERİ 
14.611 Mayın yok etme giderleri 

SİVİL HAVACILIK GİDERLERİ 
14.651 Uçak kazaları giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU GİDER
LERİ 

15.261 Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 
15.263 Ta§ıt işletme ve onarma giderleri 
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1968 öde 
Madde B 

Lira 

23 001 

1 

23 000 

5 000 

31000 

16 000 

15 000 

1 835 000 

325 000 
15 000 
545 000 

-

ineği 
ölüm toplamı 

Lira 

1 835 000 

Hükümetçe 
Madde Be 

Lira 

22 001 

1 

22 000 

5 000 

30 000 

15 000 

15 000 

1 700 000 

325 000 
15 000 
500 000 

1969 
istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

1 700 000 

yılı için 
Komisyonca kabul edileoı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22 001 

1 

22 000 

5 000 

30 000 

15 000 

15 000 

1 700 000 

1 700 000 

325 000 
15 000 

500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 
15.269 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKİM 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 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

200 000 
60 000 
575 000 
115 000 

^ 

200 000 
50 000 
500 000 
110 000 

13 267 325 

200 000 
50 000 

500 000 
110 000 

20 000 

160 000 

180 000 

20 000 

148 000 

168 000 

20 000 

148 000 

168 000 

134 000 
26 000 

12 000 

10 076 824 
1 099 500 

64 001 
1 835 000 
180 000 

134 000 
14 000 

12 000 

10 745 624 
1 350 500 

62 001 
1 700 000 
168 000 

134 000 
14 000 

12 000 

10 745 624 
1 350 500 

62 001 
1 700 000 
168 000 

14 038 125 14 038 125 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

YAPI, TEStS VE BÜYÜK ONARIM GI
DERLERI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
22.771 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacaktır.) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLAR Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

2 635 000 

2 555 000 
80 000 

2 635 000 

2 635 000 

2 635 000 

190 000 

2 210 000 

2 105 000 
105 000 

190 000 

2 210 000 

190 000 

2 210 000 

2 400 000 

0 

2 210 000 

2 105 000 
105 000 

0 

2 210 000 

0 

2 210 000 

2 210 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

/ - Sermaye teşkili 

VE SATINALMA-

34.000 

35.000 

KAMULAŞTIRMA 
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalımı bedeli 

/ / - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık memur ve hizmetlilerinin öğle 
yemeklerine yardım olmak üzere (TCDD 
Yardım Sandığına) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lita Lira 

300 000 

300 000 

20 000 

220 000 

300 000 

220 000 

300 000 

46 000 

220 0Ü0 

300 000 

220 000 

300 000 

46 000 

20 000 46 000 46 000 
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Bölüm 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplaım 

MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

5 000 

300 000 

20 000 
5 000 

325 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 

50-000 

220 000 
300 000 

46 000 
50 000 

616 000 

50 000 

50 

220 
300 

46 
50 

000 

000 
000 

000 
000 

616 000 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

GİRİŞ 

1969 malî yılı Çalışma Bakanlığı bütçe tasamı üzerinde yaptığnmz çalışmalar sonucunda hazırladığımız raporu Yüksek Komisyona arz ederiz. 
1969 malî yık Çalışma Bakanlığı Bütçesi 36 734 850 liradan ibarettir. Bunun 18 692 531 lirasını cari harcamalar, 1 115 000 lirasının yatı

rım harcamaları ve 16 927 319 lirasını da sermaye teşkili ve transfer harcamaları teşkil etmektedir. 
Bu duruma göre bakanlığın bütçesi geçen yıldakinden 5 100 562 liralık bir artış k a y d e t m e z d i r . Bu artışın büyük bir kısmı 864 saydı Çalış

ma Bakanlığı dış teşkilâtiyle ilgili Kanunun gerektirdiği masraflardan ileri gelmektedir. Bakanlığın asli görevleriyle ilgili diğer konular bakımın
dan bu görevleri karşılıyabilecek önemli bir artış görülmemektedir. 

32 344 088 lira tutarındaki 1968 yılı bütçesinden 16 . 12 . 1968 tarihine kadar yapılan harcamaların toplamı 25 542 030,16 liradır. Bundan başka 
tasarruf amaciyle 1 607 311 lira mevkuf tutulmuştur. Bütün bunlardan arta kalan miktar, 5 194 746,84 liradır. Bu meblâğın da yıl sonuna kadar 
zaruri hizmetlere hasredileoeği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan harcamaların yerine masruf olduğu ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği görülmüştür. 
4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, yürürlüğe girdiği 1946 yılından bu yana, bu kanunun 1 nci maddesinde ifade olunan ba

kanlığın gaye ve görevlerini karşılıyabilecek yeterli kadro artışları kaydedilmediği bilinen bir keyfiyettir. 
Kadroların bu tarihten beri sabit kalmasına karşıhk sosyal hayat süratli bir gelişme temposu takibetmiştir. Ayrıca, Anayasamızın 40 - 48 nci 

maddelerinin getirdiği hükümler Çalışma Bakanlığına tereddübeden görevleri birkaç misline çıkartmıştır. Toplumun bu bakanlığın faaliyetleriy
le yakın ilgisi de nazara alınırsa, görevin önemini ve bunun tahmil ettiği yükün şümulünü gösteren sosyal panorama tersim edilmiş olur. 

Bu anlayış içerisinde Çalışma Bakanlığının sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesindeki gittikçe artan rolü ortaya çıkmaktadır. 
Toplumda sosyal barışın hüküm sürmesi her şeyden önce işçi ve işverenler arasındaki münasebetlerin ahenkli şekilde tesisine bağlı bulunmakta

dır., is şartlarının âdil esaslara bağlanması, çalışmaların sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması bu barışın an aşar ti arıdır. 
Bu espri içerisinde mevzuat çalışmaları, Çalışma Bakanlığının en önemli faaliyetini teşkil eder. Bunun kadar önem taşıyan ve toplumların başlı

ca meşgalesi olan işgücü sorunları bu bakanlığın kendisine mevdu görevlerin başka önemli bir veçAcidir. Toplumun sosyal ve ekonomik bünyesini 
/bu derece yakından ilgilendiren bu konularda, kâfi bütçe imkânlarının yoksunluğu gerekçesiyle tedbirler almaktan cekinilmemelidir. 

1969 yılı Çalışma Bütçesini mevzuat çalışmalar, diğer tedbirler ve teklif ve temenniler olmak üzere üe bölümde sunabiliriz. 

I - MEVZUAT ÇALIŞMALARI 

A) Kanunlar : 
Çalışma Bakanlığı mevzuat konusunda görev ve gayesine müteveccih olarak daima artan bir gelişme kaydetmiş, pek cok önemli dönemeçler geri

lerde bırakılmıştır. 
Mevzuatla ilgili çalışmaları aşağıdaki şekilde özetliyebiliriz : 
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1. Tarım İs Kanunu tasarısı : 
Taran işçilerinin çalışma şartlarım düzene sokmaya matuf bu tasarı üzerinde Tarım Bakanlığı ile işbirliği halinde yapılan titiz çalışmalar bir 

sonuç vermek üzeredir. Çalışma Bakanlığı bu çetin konuya memleketimiz gerçek ve ihtiyaçlarına göre bir çözüm yolu bulmak için her türlü imkân 
ve kaynaktan faydalanmak cihetine gitmiştir. 

Tarım İş Kanunu tasarısının hazırlanmasında, memleketimizin iklim şartları, değişik usul ve gelenekleri de göz önünde tutulmak suretiyle, Mil
letlerarası Çalışma Bürosundan colbedilmiş olan eksperin raporundan faydalanılmıştır. 

Hazırlanan bu tasarı üzerinde bakanlıkların ve ilgili teşekküllerin görüşü alınmış ve yabancı ülkelerden bu konuya ait mevzuatın celbine tevessül 
olunmuştur. 

Topkman bu dokümanlarla birlikte ve 931 sanlı veni is Kanununun getirdiği hükümlerin ışığında tasarı üzerinde ciddî ve kesif çalışmalara 
devam olunmaktadır. 

Tasarı bugünkü şekli itibariyle aşağıdaki esas1an ihtiva etmektedir: 
Tasarının uygulama alanı işçi sayısiyle takyi. [edilmemekte, tarım işlerinde ücret karşılığı bir hizmet akdiyle bağlanılmış olmayı kâfi görmekte

dir. 
Bundan başka tarım işi tarif edilmemekte, savılmak suretiyle belirtilmektedir. Buna karşılık, Bakanlar Kuruluna tasarıda yer almamakla bera

ber tarım meslekiyle ilgili görülenlere kanunu teşmil etme yetkisi tanınmaktadır. 

isçi lelıine olan müktesep haklar mahfuz tutulmakta, işçinin meslekî durumunu, işverenle olan akdî münasebetini ve ücretinin ödenip ödenmedi-
f».r.i Vesika ynvıyan bi.-takn, l , , ; - ! , r i vU-HK-V İ v n m . mı^lmr kıılnmaktadır, (üccet pusiasıı ücret ödeme defteri, çalışma belgesi gibi) 

Tarım isleri sürekli, mevsimlik ve geçici'ola ak üç kısma ayrılmakta, bu işlerde çalışan işçilerde bu ayırıma paralel şekilde «devamlı işçi,, 
«mevs iml ik t i» ve «geçici işçi» olarak adlandı rd ık ladı r . Bu katagorilerden her hangi birine dâhil bulunuşlarına göre, işçiler ihbar, deneme, gün
lük mesai ve" yıllık izinler bakımından farklı hü :üinlere tabi tutulmaktadırlar. 

Hizmet akdini bildirimsiz olarak feshini mümkün kılan sağlık, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymıyan haller dışında hizmet akdinin feshi, bel
li bir süre önceden ihbarda bulunulması şartma bağlanmaktadır. 

Yeni işverenin sorumluluğu, işçi veya işverenin bildirimsiz fesih hakkı, akdin fesih hakkını kullanma öneli, askerlik ve kanundan doğan çalışma 
zarar karşılığı kesinti ve bunlarla ilgili cezai mü.vvideler hakkında hükümler getirilmektedir. 

Ücretin esas itibariyle nakden haftalık olarak ve en gee aydan aya ödenmesi hükme bağlanmakta, ancak mahallî şart ve teamüllerin zorunlu kıl
dığı hallerde ve bu zorluğun gerektirdiği ölçüyü asmak 'şakiyle il tarım çalışma komisyonları, bu ödeme süresini daha da uzatma veva kısaltmaya 
ve ücretin kısmen aynı şekilde ödenmesini ka ra r t t ı ı ı naya yetkili kılınmaktadır. 

Aynı nitelikteki işlerde eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçiler arasında cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ödenmiyeceği hükme bağlanmak
ta ve bu esasa aykırı toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri yapılması yasaklanmaktadır. 

16 yaşma kadar olan çocukların çalışma saatlerinin okul saatlerine engel olmıyacak şekilde düzenlenmesi ve ders saatlerinin 8 saatlik çalışma 
süresinin içinde sayılacağı açıklanmakta, kadınların ve 18 yaşını bitirmemiş erkek çocukların tarımdaki ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları ve ça
lışma gücü' azalmış kimselerin çalışma şartları çıkarılacak bir tüzükle düzenleneceği hükme bağlanmakta, gebe kadınların doğumdan önce ve sonra 
belirli bir süreyle çalıştırılmaları yasaldandırılmaktadır. Ayrıca, genel olarak işverenler işçilerin sağlığını ve işgüvenliğini sağlamakla yükümlü kılın
maktadır. 
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931 sayılı is Kanununun 25 nci maddesinin öngördüğü esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü çalıştırılması mecburi tutulmakta, 
hangi cins sakat ve eski hükümlülerin hangi iş dallarında çalıştırılabileceğinin ve bunların genel hükümler dışında bağlı olacaklar! özel iş şartta, 
riyle işverenlere* işe alınma usullerinin il tarrnı komisyonlarınca kararlaştırılması öngörülmektedir. 

isçi ücretlerinin haczi veya devir ve temlikiyle ilgili kıstaslar yer almaktadır. 

Sürekli işçiler için günde 10, haftada 60, mevsimlik ve geçici işçiler için günde 12, haftada 72 saaüik bir is süresi öngörülmekte, bir tarım işye
rinde çalışan nezaretçiler, çobanlar ve genel olarak sadece hayvan bakımiyle veya güdümüyle yahut işletme mallarının korunmasiyle görevli işçiler 
bunun'dışında bırakılmaktadır. 

Günlük normal işsürelerine ilâveten fazla mesai yapılabilmesine cevaz verilmekte ve bunun ödeme şekli gösterilmektedir. 
Ara dinlenmelerime ilgili hükümler öngörül nelde, bu hususta il tarım çalışma komisyonlarına yetkiler tanınmaktadır. 
Haftada-bir gün dinlenme izni verilmesi ve hafta tatili, genel tatil ve ulusal bayram günlerinde ayrıca karşılıksız ücret ödenilmesi e^ası kabul 

edilmektedir. 
Ayrıca, tarım isçisinin hizmet sürelerine göre vılkk ücretli izin hakla tanınması öngörülmekte, bunların asgari ücretlerine ilişkin bir hükme de 

yer verilmektedir. " 
Tavannm. ımfcmlKâ İrir özellik de vali veya vali muavininin başkanlunda Bölge Çalıs.mı Müdürü veya görevlendireceği bm İK ,,nmsfcli«i. 

Teknik Ziraat Müdürü, ÎJ işveren ve 3 isçi temsilm ündeu nHİtcsclddl'bir 11 Tarım Çabsma Komisyonu ihdas edilmesidir. Bu Komisyona. kanunun 
nvffuknmabında n ilin şart ve özelliklermi, u y ^ m kahırlar almak suretiyle kanun hükümlerini Mlene göre değişik şekilde uygulana vetkim ta, 
nmmaktadır-. Bu suretle, memlekçtimizin haiz ol İmm pek derişik şartlann kanunun uymlammas-da. nmvdaıa' getirebileceği zorlukla, 've sakın
calar önlenmek istemmektedir. Dir.-eı- tarafÜM,, kemisyon kafadarının esas itibariyle filmin, bir lübtkkmdo yürürlüce gireceği krmul edilmekte, 
buna karmbk da Çalışma Bakanbğnm lüzum gördüğü takdirde bahis konusu konds^nca alman kararlan,, tümünün veya bir kısmının vin ürke
ğe ghmmskn bakanhğm tasdiki şartına tabi tutma yetkisi vonimektedir. 

İşyerlerinin teftiş ve murakabemle ilgili hu mslarda İÎ31 sayılı iş Kanununa aldia imlıımnaü., a^,:-., !m İmik ve murakabenin İm y;kksat-
la yetiştirilmiş müfettişler tarafından yamlmam şart koşulmaktadır. 

Kanun İcaplarını yerine getimıiyen işverenlere uygulanacak cezalar tâyin ve teshil .ediüm-ktedir. 
Geçici bir maddeyle, Bakanlar Kuruluna Kanunun'tümünü veya bir kısmım imkm rmmMmte veya, bir krmm m^ri-erine veva, bir bölgeye uy

gulama yetkisi tanınmakta, kanunun tedricî bir şeklide yü rü r lük girmesi sağlanmakladır. 
2. Tarım k ö r ü n d e çalışanların Sosyal Güvenlik kapsamına alınmam : konusuudaki inceleme ve hazn-bk eabsmalan da tamamlanmış olu], 

Sosyal Güvenlik Özel IM.sas Komisyonu tarafından hazırlanau İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı sosyal güvenlik incelerne raporu 28 . 2 . 1!H>G ta
rihinde Devle! PlânlamaTeşkilâtma sunulmuştur-. 

3. iş Mahkemeleri kanunu t a s a r a : 
5521 sayılı is Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 4 Şubat 1950 tarihinden bu yana çahsma h a y a l l e ilgili pek cok yeni -kanım çıkarıl

mış, pek çoğu dayenibaştan düzenlenmiştir. Özellikle 274 sayılı Sendikalar Kanunuyla 275 savdı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yeni 
hükümler'getirmiştir. Gittikçe gelişen mevzuat ve getirdiği yeni hükümler, toa paralel olarak artan iş hacnrı, bu kanunda da gerekli değişik
liklerin yapılanımı zaruri kdmıştır'. Yeni şartlara göre hazırlanan tasan Başbakanlığa sevk edilmiştir. 
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4, Uzmı bir bekleme Evresinden sonra Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkında 4841 sayılı Kanunun hazı maddelerini değiştiren 
tasarı : MilBt Meclisine sıumlımıshır. Tasan Çalışma Komisyonumla görüşülerek 11 . 10 . 1968 tarihinde kabul olunmuş YO Bütçe ve Plân Ko-
aıisymmmı intikal ettirilmistir. 

Bilimim üzeıe, Teşkilât Kamımuyla. ilgÜi İm kısarının yurt dışında mütaallik kısmı ayrı bir tasan haline getirilmiş, 18 Mayıs 1967 tarihinde 
864 saydı Kamın olarak yürürlüce girmiştir. 

Bu kanunim ek birimd maddesine .-üre Çalrsma ve dışişleri bakanlıklarının müştereken hazırlamış oldukları «Çalışma Müşavirlik, ataşelikle
rin birbBierivio büyük bellik, daimî deiegeiik, daimî misyonlarla, başkansolosluk ve konsolosluklarla olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair 
Yönetmelik 19 Mart 1968 tarih ve 12852 sayılı lî-osmi Gazeteyle yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelikle her iki bakanlmı i ldendi r : ! müştere.k hususlar ele alınmış ve Çalışma Müşavirliği ve Ataşeliğinin ne şekilde tedvir edile
ceği, Blmnv. vekBB, tezkiye, yazemmlar, gör-rv çevrvB, protokohlaki mevkii, sosyal yardımcıların ataşeliklerle olan ilişkileri, pasaport, ikâmet 
müsaadesi, hüviyet kartı akmı hususlarında ımrmvBdk ve ataşelik ınemurkriyle sosyal yardımcılara sözleşmeli ve mahallî personele uygulanacak 
usuller ve benleri konular-:, nBBBlik BrBmlm getirimiştir. 

Amıı Kammım e!; abumı • .. •.-.l.k:-.i ;„, Bbm>e hazırlanan Çahşma Müşavirleri, Çalışma Ataşeleri, Ataşe yardımeılariyle Sosyal vardımeıla-
7mıu mııiiv u Ui ve smav B - u ü m , baBumda yöuetmelik <le 2ü Mart 1968 tarih ve 12861 sayılı îlesıuî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe 
BrndstB. Bm,.mı h ;n : i m u B e ymubuağı, usukme u - u n sakilde bir ay öncesinden gazetelerde ilân edilmiş, 15 . 11 . 1968 tarihinde Anka
ra Cüv^AkA İh,, B..m e ;;:,vafy;ı • an İÜ BYmde yabancı dil smavma katılan 64 kişiden 2i)'u sınavda basarı sağiıyarak 25 . 11 . 1968 tari-
hi:ui-, BıBaaa BaBml Bı;Ba, u - r ik l e^ ı , yarısın, smuvma girmeye iıak kazanmışlardır. Söz konusu yarışma sınavına katılanlardan 18'i basa
rı BistmıBBB. BakanlBea kazmıanBınu BvBlyB ilgili işlemlere tevessül olunmak üzeredir. 

Yine avm Kanunun ek doBmumm anB m;i gereğBee, hazırlanan yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileriyle es ve çocuklarının mahallî 
aıevzuat ve BBu h BB<>smBee; :;V;eBuea ya;>ılac;,k sosyal yardımlarla işverenler tarafından ayrıca yapılan yardımlar dışında kalan sosyal, 
ekonmmk, BBuee! m diğer çeshB ÜByaBaamm zaruret görülen hallerde kamlanmau.na dair yönetmelik 3 Nisan 1968 tarih ye 12865 sayılı 
Besmî G a y e d e yaynıkı.a-ak yBürByy :.ay,i-tir. 

Bu yömUmelikB ünamBIen y.-ırdu:,..!,,.-, Bmöu ve eş u çomBlarıum Büz kalnmsı, tevkif: edilmesi, kazaya uğraması, hastahaneye kaldırıl-
mam. B.mB, sınır dru ed'BnB BBım' i BB BaBmm. vukuu mrasında müzayaka haline düşmesi halinde yanılmakta, sağlık yardımlariylc 
haualıB BÜBik ve ölüm Bülerinde rvA,. A -,,a,„ yardım yapılmasına, mahdut ölçüde olmak üzere yurda dönüş biletinin yerilmesine, mahallî 
tekdn ve. defin ıua:nadnBV ceım^ mmü amma Bumun karşılanmasına inhisar etmektedir. Yönetmelik ayrıca yurt dışında Türk işçileri tara 
ı-ından kurm; mş bulunan'sosyal ve B B B B maBmnBeki (krnekleriıı faaliyetlerini desteklemek Türk işei ve çocukları Bin açılacak dersanele-
riu öğretmen ve a: , - üülyacına cevap venaek, i-aş zamanların değerlendirilmesini öm-üren kültürel toplantı larm masraBarma belirli bir 
nisiboBe iştirak etmek ma'bsadiyB harcamalar yapılmasını da mümkün kılmaktadır. 

5. 275 sayılı Toplu İş Eöıicsnesi Grev ve Lokavt Kanununun 'bası maddelerinin değMirilmesine dair kanun tasarısı : 
İşçi ve işveren münasebetlerine tamaudvle yeni bir yön vermiş olan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten bu yana, Çalışma Bakanlığı tatbikatta rastladığı noksanlıklar ve aksaklıklar üzerine eğilerek, bunların giderilmesini sağla
mak üzere Kanunun bâzı maddelerin değiştirilin esini hedef tutan bir tasarı hazırlamış bulunmaktadır. 

http://kamlanmau.na
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Tasarıda, bahsi geçen Kanunun 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 34, 35, 37, 48, 50 ve 58 nei'maddeleri ele alınmaktadır. 
Hukuk yapısı itibariyle, memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına en uygun bir hüviyet ve karakter taşıyan bu tasarı hazırlanırken : 
iGrev ve Lokavt hakkının ve sendika hürriyetinin zedelenmemesine, 
İşçi - işveren ilişkilerinin hem taraflar hem de memleket için faydalı olacak şekilde düzenlenmesine, 
Bu esaslarla bağdaşmak kaydiyle işçi ve işveren teşekküllerince tam bir görüş birliğine varılan hususların imkân nimetinde müspet 

şekilde karşılanmasına, 
İş hukukunda yetkili Üniversite üyelerinin ve çeşitli Bakanlıkların görüşlerine, 
Pek çok itina gösterilmiş ve önem verilmiştir. 
Tasarıyla getirilen değişiklikler, sendikalarda ve toplu sözleşme düzeninin işleyişinde görülen aksaklıkların giderilmesine matuf esas ta

dillerle Kanunun boşluğundan, noksanlığından veya müphem ifadesinden doğan aksaklıkların giderilmesi bakımından yapılan tadiller olmak 
üzere iki noktada toplanmıştır. 

Buna göre, tasariyle getirilen badıca yenilik ve değişiklikler ve bu yenilik ve değişikliklerde hâkim olan düşünceler genel hatlariyle 
aşağıdaki şekilde belirtilebilir : 

ıSendika üyesinin veya sendika tüzel kişiliğinin birbirlerine karşı mükellef bulunduğu ahlâki ilişkinin bozulmamasını sağlamak için bâzı 
önleyici tedbirlere lüzum hâsıl olmuş ve sendikacılık müessesesinin sebep ve gayesi olan meslekî tesanüt şuurunun teşekkül ve t a k k e s i n e 
hizmet edilmek istenmiştir. 

Yapılan toplu iş sözleşmelerinden işçilerin faydalanmaları meslekî teşekküllerin muvafakatine bağlandığ takdirde İmzan bu muvafakatin 
verilmemesi sebebiyle isçilerin toplu iş sözleşmelerinden faydalanma hakkından yoksun mrakıldığı görülmüştür. Halbuki, aslolan toplu is söz
leşmelerinden işçilerin 'Faydalanmasıdır, Esasen Anayasa da bunu âmirdir. Bu sebeple tasarıda, yapılan değişiklikle, dayanışma aidatı verilmek 
kaydiyle, işçilerin, meslekî teşekküllerin muvafakatinin alınmasına mahal kalmaksızın toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları aeıkca gösteril
miştir. 

Ancak, güçlü sendikacılığa imkân vermek ve sendikacılık ahlâkının zedelenmesini önlemek gayesiyle istisnai olarak toplu ıs sözleşmesi 
yapıldıktan've bu sözleşmenin getirdiği menfaatlerden faydalandıktan sonra mensubu olduğu teşekkülden ayrılarak başka bir sendikaya 
geçenlerin toplu iş sözleşmesinden faydalannaları taraf sendikanın muvafakatine .bağlarmustu-. 

^Esas itibariyle işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin mahallî sendikalara aidolması gerekmekte ise de yapılan diğer bir 
değişiklikle, bu yetki güdü sendikacılığın temini için o işkolunda yetkili bulunan federasyona bağlı sendikaya veya Türkiye çapında faaliyette 
bulunan sendikaya tanınmıştır. 

Ayrıca, Banka, Sigorta Şirketi ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi birden ziyade işyeri bulunan ve personelin nakil suretiyle ça
lıştırılması caiz olan özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde çeşitli toplu iş sözleşmesi yaoüması önlenmediği takdirde, istihdam mahalleri de
ğiştirilen personelin çeşitli iş şartlarına tabi tutulması gerekmekte, bu hal işçilerin ve işverenleri müşkül duruma sokmakta olduğundan, bu 
kabîl işyerlerine münhasır olmak üzere, bir tek toplu iş sözleşmesi yapılması'mecburiyeti kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan, gemi adamlarının kurdukları meslekî teşekküllüce hak ve menfaatlerini toplu iş sözleşmeleriyle istenildiği şekilde koru
namadığı anlaşılan gemi ve hava zâbitanı için kendi kurdukları meslekî teşekküllere ayrıca toplu iş sözleşmesi vapma imkânı bağlanmıştır. 
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Karnında H>ir hüküm mevcudolmadığmdan temsil yetkisi kesinleşen teşekküller yetkinin iktisabından sonra belirsiz bir süre içinde diledi
ği zaman çağrıda bulunabilmektedir. Tatbikatta şikâyetlere sebebiyet veren bu durum tasarıya konulan bir hükümle ıslah edilmiştir. 

Diğer taraftan, işkolu seviyesinde yapılacak toplu *iş sözleşmelerinde yetkili teşekkülle,- aynı işkolunda her işvereni ayrı ayrı cağmnak su
retiyle toplu iş sözleşmesi yapabilmektedir. İhı suretle, bu toplu iş sözleşmeleri işkolu seviyesinde toplu is sözleşmesi olma vasfını kaybet
mekte ve işyeri seviyesinde toplu is sözleşmesi niteliğini almaktadır. Tasariyle bu mahzurun giderilmesi için «ağrının bir defa da aynı ver 
gün ve saatte yapılması prensibi kabul edilmiştir. 

Ayrıca, tasarıya işkolu seviyesindeki t o p l u k sözleşmelerinde işverenler arasında temsil bakmından çıkacak uvusmazlıklarm giderilme
sini temine matuf hükümler konulmuştur. 

Toplu is Sözleşmelerinin, yapılmasında temsil bakmandan kedis in i yetkili gören meslekî teşekküllere nelgelere müstenid ispat külfeti 
yüklenmişti; 

Kanunda derpiş edilmemiş olduğundan, tasanda toplu görüşmelere tarafların görüşme konularını bir defada yo bütün olarak getireceği 
ve anlaşmaya varılamıyan konular olursa bunların da bir defada ve bütün olarak uzlaştırma toplantısına intikal ettirilmek üzere, zabıtla tes-
bit e d i l e l i hükme bağlanmıştır. 

Tasariyle getirilen diğer bir venilik de üçüncü tarafsız aracının taraflarca seeilemcmesi halinde, tarafsız aracının Oalısma Bakanlığı men-
supları arasında seçilmesi ve bu" seçime tanı Nardan birinin itiraz etmesi halinde evvelce olduğu gibi tarafsız aracının ügisine ıröre mahallî is 
Mahkemesince veya Vargıtayca seçilmesidir. 

Tasarıda a y m a uzlaştırma toplantımın doğrudan doğruya ilgili Bölge Çalışnıa Müdürlüğünce düzenleneceği tasrih edilmiştir. 
Tatbikatta,'grev oylamasında grev ilânı Grihinde mevcut bulunan işçilerin mi yoksa oylama tarihinde fiilen çalışan isçilerin mi nazari iti

bara. a l ı nacak h u y u n d a . uyuşmazlık cıktmımiaudan, buna sebebiyet ve'rilmeınesi için tasarıya, oylama tar ihindi fiilen çalışan isçilerin dikkate 
alınacağı hükmü vaz'edilmistir. ' 

.Bir yandan c,vcv vey;, ' lokavt ilânından mmra fiilen greve veya. lokavta başlanacağı tarih Me,m Kanunda belirtilmediği için grev veya lo
kavtın beklenihmiven ve* belli olmıyau bir zamanda başlaması ihtimali işverenleri ve işçileri tedirgin edebileceği gibi işyerinde devamlı bir hu
zursuzluk da varit görülmüs, bir yamlan da grcv veya mkavtm müessiriyetinin bertaraf edilmemesi lâzımgeidiği düşünülmüş olduğundan her 
iki mahzurun ortadan kalcİ'.rılması için i f a n d a grev veya lokavtın ilanından sonra altı işgünü geçmeden ve 180 > ı ı geçtikten sonra grev 
veya lokavta gidilemiyeceği öngörülmüştür. 

"Yapılan diğer bir değişiklikle, Kanunun tâyin ettiği müddet içinde grev veya lokavta katılamıyacak olanların her ne suretle olursa olsun 
tesbit edilmemiş bulunmam halinde millî servetin kaybına sebebiyet vereceğinden, mahkemeye müracaat suretiyle tesbit keyfiyetinin yapılma-
6i sağlanmıştır. 

Greve katılmayacak olan veya katılmıyan işçilerin, i şvene tarafından kendi işlerinden ve aynı nitelikte olan işlerden başka işlerde çalış
tırılması önlenmiştir. 

Bundan başka, grev sebebiyle işçinin ş e v d e n önce işliyen ücret ve eklerinin mûtat ödeme günlerimle ödenmemesi isçinin müktesep 
haklarını ihlâl'edici mahiyette görüldüğünden, tasarıya işçinin işliyen ücretlerinin ödenmesini sağlıyacak hüküm dercodilmiştirf 

Diğer taraftan, tasariyle il Hakem kurullarının üye noksanlığı sebebiyle işlemez hale gelmesi veya getirilmesini önlemek gayesiyle, toplan
tının bir üye yerine iki üye noksaniyle teşekkül edebilmesi imkânı sağlanmıştır. 
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Tasariyle mutlak olarak belidiz süreli toplu is sözleşmesi hükmünde olan il ve Yüksek Hakem Kararlarına ait sürenin, tarafların anlaşma-
siyle belirli süreli hale g i r i l m e s i de sağlannn,tır. 

llyuşmazlıklarda uslohm tararlarm grev veya lokavta gitmeleri değil anlaşmaları olduğuna göre, bu hususta Başbakan veya Bakanlar sevi
yesindeki şalualarm yar.km, kadar, teknik ve ihn,:,:, sahiki elemanlann yardnnmdan da m i r i m i kalmamıvaen^ düşünülerek tasarıya gerekli 
ilâveler y a p ı l a t ı r . 

IVÜdiri ve tclijderin adlî s i^nclo u - u l ^ a n U,L:i d, ,mla özel hükümler bağlanması, tatbi-katta bireci, tereddütler doyurmakta ve lıaklann 
kaybolmasına sebebiyet verdiği müşahede e . m d k ^ İ e u / l ) u ™ ^ ™ teblkder hakkımla Tebligat Kanunu hükümle r in uygulanması öngörülmüş
tür. 

JNKayel ta:mrına. hkâK ^ isve.-i >:;». Iv^ndk; . ; ^ i : ı iş sözleşmelerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve norndar hiyerarşisindoki yerleri ve muh-

( ' M n ( ı " ı < ).„sl ı i alınmak ü::erc Bakanlıkların tetkikine arz edilmiş bulunmaktadır. 
In c \ ı t ( I ı Pulimcntoya şşvki hususu en k,sa zamanda ssğlanacaktır. 

) " J W : , c«w - d-'- ' > , O - n ^ a 1§ ve İsçi Bıüma aracıları hakkındaki kanun tasarısı, 
M bu ., n ı I,' „. ( \dalet Komisyonuna intikal ettirilmiştir. 

n ıh \ • m I ı l h ! ' 
ı ı n, . ' ' ı ı lı K ı l n h . n İş ve İşçi Bulma Kurumundan müsaade almaları mecburi kılınmıştır. 

• ı , , 1 ı ı I ' < - i ı ( u , olanların ücretlerini garanti altına almak in ilamından işveren ve aracı müste-
r i k , . s M ın Mı I 

vı (ı' < , « . . ı ' ' t ı • ı ' I \ ya her hangi bir menfaat talebe demiyeccklcrdir. istihkaklarım ancak işveren-
du ı ı. ( ,'J ı î„ " 1 ı n ı n w i ul.nı Kurumunca tesbit edilecektir. 

Aı.Kil.ıtm lmngi sa tlaıla neulcıdo u> ne ka ku < m müddetle iş temin ettikleri yazılı olarak i § ve isçi Bulma Kurumuna bildirilecektir. 
Aracılar işverenlerle yazılı mukavele yapmaya mecbur tutulmuşlardır. 
Kanundaki hükümlere aykırı hareket edenler için müeyyideler öngörülmüştür. 

7. İşsizlik Sigortası kanun tasarısı : 
Çalışma Bakanlığının üzerinde durduğu diğer bir konu da şüphesiz işsizlik sigortasıdır. 
Bakanlık, işsizlik sigortasını gerçekleştirmek için, yabancı memleketlerin mevzuat ve tatbikatı üzerinde incelemelere girişmiş, bu sigortanın, mem

leketimiz şartlarına en uygun şeklini benimsiyore k, şümulü, sigortalılık kaideleri, fonların kaynağı, yapılacak yardımlar, anlaşmazlıktan gözümü gibi 
konularda^anailkeleri tesbit etmek suretiyle bil- kanun tasarısı hazırlamaktadır. 

Tasarının istinadettiği başlıca esaslar aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 
issizlik Sigortasının gayelerine uygun olarak tatbikatını sağlamak, ekonominin muayyen sektöründeki işsizlikten dolayı gerekli masrafları ekono

minin tamamına şâmil âzami sayıda işçi ve işverenlerin yatıracakları primlerle karşılamak ve işçilerin kapsam dışında kalan işyerlerine girmelerini 
önliyerek bâzı işyerlerine rekabet avantajı doğmasına imkân vermemek gayesiyle, işsizlik sigortası kapsamına alınacak işçilerin, Sosyal Sigortalar kap
samına girenlerin aynı olması prensibi benimsemiştir. 

file:///dalet
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Uygulama başlangıcında yapılacak Devlet yardımı dışında bir sigorta sisteminin kendi kendine yeterli olacağı, isçi ye işverenlerin birlikte ödiye-
cekleri ücretlerin % 3 ü nisbetindeki primlerle* fonun teşekkül edeceği neticesine varılmıştır. 

issizlik yardımı, en az (100) gün prim ödemiş bulunanlara, bir ödenek yıh içinde haftalık ödenek miktarının (IS) katına kadar ödenek yerilmesi 
ve sigortalının son defa ealısmakta olduğu işinden belediye hudutları dışında bir'işe gönderilmesi halinde, nakil masraflarının ödenmesi seklinde tesbit 
olunmuştur. 

issizlik ödeneğine hak kazanan sigortalıların eski mesleklerinde vcva uygun bir işe yerleştirilmelerinde imkânsızlığın anlaşılması halinde veni bir 
meslekte çalışabilmelerini s a l m a k amaciyle yetiştirmeye tabi tutulalVılmeî erine imkân verilmiştir. 

issizlik yardımivle primlerin tahsili hususunda husule gelebilecek ihtilâfların hallinde kolaylık sağlamak üzere, ilk kademele başvurma ve hal mer
cii olarak bir «İ t i rL Kurulu» teşkill tarafların menfaatine , v , u n buhmmmşur. 

Bütün bunlar ve diğer ilgili hususlar göz önünde tutularak taunun son şeklini alması için çalışmalar devam etmektedir. 
8. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hw inmeklerinin d e ^ t i r i t o e s i ve bu Kanuna bâzı mr.ddeler eklenmesine dair kanun tasarısı : 
Üzerinde çalışmalar soııuçlandırılmis ve 3.12.19 Go tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. 
Tasarının getirdiği yenilikler şunlardır : 
Halen emekli ve mâluller hastalandıklarında yalnız ayakta tedavileri yapılabilmektedir. Yeni tasarıya göre, bunlar Sosyal Sigorta Kurumu hasta

nelerinde yatarak tedavi edilebilecekleri ffibi es ve ocukları da adakta ve yatarak tedavi görebileceklerdir. 
Ancak,' ayakta tedavilerde, sigortak isçiler İribi bunlar da i l d i k l e r i n i n % 20 sini ödiyeceklerdir. 
Erkek sigortalıların yaşlılık ' skro/ta^ndnu ya rarkııma yası 55 e indirilmiştir. 
Yürürlükteki 506 savdı Kanuna göre yaşlılık, >,~If,i.ük, ölüm sigortalarında, aylıkların hesabında bıı sigorta kolin için prim ödenmiş son on tak

vim yümm hesabına esas tutulan kazanç'tutarları t.oplamı en yüksek yedi takvim vılı esas almmaktadır. Yeni tasar ivkon yıl (15) yıla çıkarılmış, 
böylece sigortalılara daha uymm şartlarla emeldi ,,naşı bağlanma-a imkân dâhiline 'sokulmuştur. ' ' 

" Dm-er taraftan, yaşlılık, ölüm, maluliyet masrafla-mm asgari haddi, a*rari günlük prim ödemeye esas tutulacak kazancı 300 katı olarak tesbit edil
mek suretiyle emeklilik, maluliyet, ölüm'sigortasın-lan bağlam-.cak aklıkların asgari haddi brüt senelik 12X300=3 fiOO liraya yükseltilmiştir. 

Ayrıca," prim ve verilecek ödeneklerin liewılnıa c-:;i:ı tutulacak ıriİnlük kazançların alt sınırında meydana gelecek artısın malûllük ve yaşlılık ölüm 
sigortasından hak sahiplerine bağlanacak aylıklanu artışını sa^yacak sistem getirilmiştir. 

Sigorta primine ve ödeneklerine esas olan güııUik kazançların üst sınırı, genel ücret seviyesindeki artışlara paralel olarak ü20 Tl. sına çıkarılmıştır. 
Avm zamanda birden fazla işverenin işinde çalışmak suretiyle günlük kazançları 120 liralık smirı aşan sigortalıların bu sebeple fazladan kesilen 

primlerin kendilerine geri verilmem sağlanm.stır. 
İleri yaştakilere uygun şartlarla aylık bağlanmasını sağlıyan 506 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince istenilen eski hizmet belgelerinin 

verilme sumsi 1972 yılma kadar uzatılmıştır. 
506 sayılı Kanunla 1960 - 1961 yılındaki geçim şartları ve 'genel ücret seviyesi dairesinde tesbit edilmiş ve bağlanmış iş kazaları, ölüm, 

malûllük,yaşlılık sigortalan aylıkları, 1967 yılı genel ücret seviyesine göre rövarolize edilmiştir. Örneğin, 1961 yılında 500* Kra olarak bağlan
mış olan sürekli iş göremezlik geliri, yeni tasariyle 800 liraya çıkarılabilecektir. 
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9. Sınai müesseselerinde ve maden ocaklarında meslekî kurslar açılmasına dair 3457 sayılı Kanunun kapsamını değiştiren kanun tasansiyle Çı
raklık kanun teklifinin birleştirilmek suretiyle çıkarılma^ yolundaki plân hükmüne uyularak yapılan çalışmalar nihai safhaya gelmiş bulun-
•maktadır. 

Bu maksatla hazırlanan çırak ve işçilerin işyerlerinde veya dışında eğitimi hakkında tasarı: 
Eğitimin sırf bir vazifeyi yerine getirmek deu değil ihtiyaca 'cevap vermek bakımından yapılmasını, 
Bu ihtiyacın eğitim, iş analizeleri yoliyle mey lana çıkarılmasını, 
İşyerlerine bu konuda metot ve teknik yardımda bulunulmasını, 
İşyerlerinde eğitimi yürütecek sorumlu bir or vnm kurulmasını ve bu organda görev alacakla™, yetiştirilmesini, , 
îsbaşı eğitimin nazari derslerle desteklenmesimi, 
Eğitim masraflarının işvcrenlerce karşılanmasını, 
Çahşma Bakanlığında bu eğitimden sorumlu S ın«yi Eğitini Genel Müdürlüğü kurulmasını, 
Öngörmektedir. 

Sanayiin kalifiye işgücü ihtiyacının metotlu ve programlı bir eğitim yoliyle karşılanmasının mümkün olabileceği görüşünden hareket edil
mek suretiyle, sanayide çalışan küçük esnaf ve ^ n ^ k k r l a r yanında hizmet 'gören çıraklar için tasarı metninde : 

Tahsil, yaş bakımından standartlara, 
.RSİtim programlarının dayanacağı esaslara, 
Çıraklık yapılacak işkolları ve istihdam edile ek „ra,k miktarı hakkında açıklamalara, 
Çıraklık sözleşmelerim, 
İşveren ve çırağnı karşılıkh vecibelerine, 
Dışarıdan çırak ve usta imtihanlarına girme şartlarına, 
İmtihan kurullarına, 
Yer verilmekte ve -çıraklığın 500 den fazla iş ;i çalıştıran işyerlerinde mecburi olması uygun görülerelk bu miktardan az isçi çalıştıran işyerlerin

den çıraklık eğitimi yapmak istiyenlerin çıraklık f i t i m i yapabilmeleri de mümkün kılınmakta lir. 

10. 228 sayılı Emekli Sandıklariyle Mâlûliy3t, ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Kanuna 
geçici bir madde elenmesine dair kanun tasarısı, MHlet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

"Bilindiği üzere, 228 sayılı Kanunla bâzı memur, hizmetli ve işçilerin muhtelif Emekli Sandıkları «kanunlarına tabi vazifelerde geçen hizmet
leriyle 6900 sayılı maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları Kanununa tabi işlerde gecen hizmet sürelerinin tevhidi suretiyle kendilerine tahsis 
yapılma imkânı sağlanarak sosyal güvenlik ala m;ula doldurulmasına ihtiyaç duyulan büyük bir boşluk da giderilmiştir. 

Hazırlanan tasan, Kanunun 10 ncu ve geçi i birinci maddelerinde belirtilen süreler içinde, öngörülen vecibeleri yerine getirmemiş bulunan 
çalışanların, mağduriyetlerinin önlenmesi bakımsndan yeniden bir yıllık süre tanınmasını hedef tutmaktadır. 
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11. Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanunu tasarısı : 
Yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1946 tarihinden beri yeterli bir değişiklik görmemiş bulunan 4792 savdı Teşkilât Kanununun, sosyal ve ekonomik ha-

yatıvnzda kaydedilen gelişmeler ve kun.m teşkilâtının plânın çizdiği istikâmette artan faaliyetleri muvacehesinde günün icaplarına göre tadili 
kaçınılmaz bir zaruret halini aimış ve bu maksada hazırlanan kanun, tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. 

Tasarıda, Sosyal Sigortalar Kuranın Genel Kurulunun ibra etme yetkisi vuzuha kavuşturulmakta, sanayi sektörüne yapılacak ikraz artırıl
makta ve turizuTsektörüne de ikraz yapmak im im h o r l a n n a k t a d ı r . Sanayi sektörüne yapılmakta olan ikrazın bu tüzükle artırılmış bulundu-
ğunu,tatbikatm bu yolda cereyan etmekte olduğunu belirtmek isteriz. 

12. İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi 7 . 3 . 1968 tarih ve 1033 sayılı 
Kanımla onaylanmış, bu gibi işlerde çalışan kim <-'enn ,„*hk ve güvenliklerinin korunması ve radyoaktif maddelerin muhafazası bakımından 
mırllî mevzuatta esasen öngörülmekte olan tedbir-Vr iVuvvct kazanmıştır. 

13. Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri h ı ı ı n d a 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kamın tasarını, Millet Meclisi B ^ ş k a . l ^ ı a sunulmuş Dışişleri ve Tarım. Çalışma kornisonlarından g-'M-ek Millet Meclisi gündemine alınmış bulun
maktadır. 

Sözleşme bu konuda -gözetilmesi zaruri bulu uIM tfcnH e ^ l a r ı vazetmektedir. 

14. Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimse -e sosyaî. güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki 118 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasına matuf olarak 'v^temn kanun tasardı, görüşleri alınmak üze:<e ügili Bakanlıklara gönderilmiştir. Bu tasarı 
kısa bir zamanda parlâmentoya sunulmak üzere !>,,!?a,kanl.fra. sevk edilecektir. ^ 

Sözleşmede, sosyal güvenlik tatbikatında vat^hv.JaHa. vatuud.s olmıvanlarm, hak ve vecibe^r bakımından eşit muameleye tabi tutulmaları 
üngörülmektedir. Bilindiği üzere memleketimiz sosval sigorta mevzuatına göre yabancı uyruklu kimseler de Türk vatandaşları gibi sigortaya 
tabi bulunmakta ve sigorta yardımlarından ay ,r 'şartlarla yararlanabilmektedir. Sözleşmenin onaylanması Birleşmiş Milletlere üye olmamı
zın bir icabıdır. 

15. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları h a k f e f e k i 102 sayılı Milletlerarası Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta, 
sarısı, Başbakanlığa sunulmuşaa-. l>ahs! r-\.-on . - ' e smenin gayesi sosyal güvenlik tatbikatının as :ari standartlarını tesbit ederek Birleşmiş Millet
ler camiasına dâhil memleketleri, sosyal g ü v e l i k rejimlenni geliştirmeye teşvik suretiyle bul lar ın sosyal bünyelerinin yekdiğeriyle 'ahenkli 
ve dengeli olarak takviyesini sağlamaktır. Sözleşmenin vaz'ettiği hükümler, Anayasa ve millî mevzuatın öngördüğü esaslarla bağdaşmaktadır. 

16. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ekim 1968 tarihinde Viyana'da Türkiye Cumhuriyetiy
le Avusturya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvcnlik hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. An'asmav'a gözetilen gaye, her iki ülkede sosyal sigorta kanunlarına tabi olanların diğer tara
fın ülkesine gittiklerinde o r a d a k i sigortalılarla ,-«t muameleye tabi tutulmak suretiyle aynı sigorta yardımlarından yararlanmalarının sağlan-
masKİır. Diğer taraftan anlaşmaya göre her iki ülkede çalışmış olan bir sigortalının sosyal sigorta kanuniariyle sağlanan yardımlara hak ka
zanıp kazanmadığ] araştırılırken her iki ülkede geçen sigortalıük ve prim ödeme süresi birleştirilecektir. 
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17. Burada dış ülkelere işçi gönderilmesiyle ilgili iki anlaşmadan bahsetmek yerinde olur. Bunlardan birisi (Türk isçilerinin isveç'te istih
damı hakkımda) Türlkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İsveç Kırallığı Hükümeti arasında lakdolunan Anlaşma, diğeri 5 Ekim 1967 tarihinde Kamber-
ra'da imzalanan (Türklerin Avus t ra lya 'da ikamet ve çalışmaları hakkında) Avusturalya Milletler Topluluğa Hükümetiyle, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti arasındaki Anlaşmadır. Birincisi 25 . 9 . 1967 tarih ve 6/8893 sayılı Kararnameyle ikincisi, 5 Ekim 1967 tarihinden itibaren geçer
li olmak üzere 30 . 12 . 1967 tarih ve 6/9313 sayılı Kararnameyle Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girişlerdir. 

CB) Tüzükler : 
931 sayılı yeni İş Kanununda bir sene zarfında hazırlanması öngörülen M e r i n hemen hepsi usulü dairesinde ele alınmış, bunlardan bir kıs

mı Remnî Gaızetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bir kısmı da Danıştay'a sevkedilmeküzere Başbakanlığa sunulmuştur. 
Çalışma Bakanlığının, kısa bir zaman zarfında önemli bir yekûn tutan !bu tüzüklerin ve bir cok yönetmeliklerin hazırlanmasında g ö s t e r i ş ol

duğu üstün gayret ve faaliyeti takdire değer. 
1. Bahsi geçen Kanunun 35 nci maddesinin (f) bendine istinaden hazırlanan ve Danıştay'ca incelenen «Fasla Saatlerle Çalışma Tüzüğü, Ba

kanlar Kurulunun 1 . 6 . 1968 tarih ve 6/1.0229 sayılı karan gereğince 15 . 7 . 1968 tarih ve 12950 sayılı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir
miştir. 

'Yürürlükten kalkmış 'bulunan 3008 sayılı h Kanununun 37 nci malddesi gereğince çıkarılmış olan «ski Nizamnameye nazaran, bu tüzük aşağı
daki yenilikleri getirmiştir. 

Bu tüzükle fazla çalışmaya izin verme yetkisi münhasıran Bölge Çalışma Müdürlüklerine taninmıştır. Bununla izne ait formalitelerin sadeles-
tirilip çabuklaştırılması sağlanmıştır. 

Eski -Nizamnamede fazla ^esai ücretlerine yamlması öngörülen % 25 ilâ % 50 oranındaki zam, yeni Tüzükte herhangi 'bir tefrik gözetilmek
sizin asgari % 50 ye çıkarılmıştır. 

Eski Nizamnamede sadece 29 Ekim Ulusal Bayram gününe ilişkin olmak üzere yapılacak fazla mesai için ödenecek zammın günlük ücretin iki 
katı esas alınarak hesaplanacağını öngören hüküm, yeni Tüzükle diğer bayram ve genel taJtil .günlerine de teşmil olunmuştur. 

931 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde bahso liman seferberlik hallerinde yapılacak fazla mesailer için eski Nizamnamede sadece normal ücret 
ödenmesi derpiş edilmişken, yeni Tüzükte, bu şekildeki fazla mesailer % 50 nisbetinde zamlı ücrete tabi tutulmuştur. 

2. Aynı Kanunun 61 nci maddesinin (a) b re l ine istinaden hazırlanan «İş Süreleri Tüzüğü* de, Bakanlar Kurulunun 1 . 6 . 1968 tarih ve 
6/10165 sayılı Kararı üzerine 11 . 7 . 1968 tarih ve 12947 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
' Mezkûr Tüzük, 931 sayılı Kanıma tabi işyerlerinde, uygulanacak genel iş sürelerini düzenlemektedir. Tüzüğün 3 ncü maddesiyle Kanuna uy

gun şekilde ihaftahk iş süresi en çok 48 saat olarak tesbit edilmektedir. Günlük iş süresi ise : 
a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan işyerlerinide günde 8 saati. 
b ) Cumartesi günleri tamamen tatil edilmek suretiyle haftanın geriye kalan 5 iş günü çalışılan işyerlerinde günde 9 saat 36 dakikayı, 
c) Cumartesi günleri kısmen tatil eden işyerlerinde Cumartesi günü o işyerinde uygulanan çalışma süresi 48 saatten çıkarıldıktan sonra 

arta kalan saat miktarı beşe bölünerek bulunacak süreyi geçmemektedir. 
Belirli şartlarla sözü edilen normal kanuni iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar ise «fazla çalışma» sayılmakta, bu fazla çalış

maları da «Fazla 'Saatlerle Çalışıma Tüzüğü» düzenlemektedir. 
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Yeni İş Süreleri T ü z ü k l e , 30O8 sayılı Kanuna göre çıkarılmış olan İş Müddetleri Nizamnamesinin haftada 48 saatin üstünde çalışmalara 
cevaz veren hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır 

3. Yine aynı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince hazırlanan, «Hazırlama, Tamamlama, Temizleme İşleri Tüzüğü» keza 29 . 6 . 1968 tarih ve 
12937 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Tüzükte, ,eski Nizamnamedeki esaslar, 931 sayılı Kanunun getirdiği hükümlere göre ayarlanmıştır. 
Sadeleştirilen ifadelerin dışında, yeni Tüzükle yer alan değişiklikler şunlardır : 
Eski Nizamnameye göre, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde geçen her saat için ödenen % 25 nisbetindeki munzam ücret 931 sayı-

, h Kanunun 35 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince % 50 ye çıkarılmıştır. 
Eski Nizamnamenin 12 nci maddesinde yer alan yalnız 29 Ekim Ulusal Bayram günü için günlük kanuni normal .mesai dışında yapılan fazla 

çalışmalar karşılığı ödenen % 50 nisbetindeki munzam ücretin günlük normal ücretin iki katı üzerinden hesaplanması esası, kanuni diğer genel 
tatil günlerine de teşmil edilmiştir. 

4. Yine 931 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi gereğince, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken hazırlan
mış olan «Kadın İşçilerin Gece Çalışt ı rmaları Hakkındaki Tüzük T a s a l ı » Danıştay'a sevk edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 3008 sayılı İş Kanununun 50 nci maddesine göre sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız 
ve kadınların gece çalıştırılmaları yasaklanmıştı. 931 sayılı Yeni İş Kanununun 69 ncu maddesi de esas olarak aynı prensibi 'benimsemiş, ancak 
işin özelliği icabı kadın işçi çalıştırılması gereken işlerde, 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmalarına işbu Tüzükte 
belirtilen şartlarla izin verilebileceği- öngörülmüştür. 

18 yaşını doldurmuş kadınlara genel olarak 931 Sayılı İş Kanununun 78 nci maddesi gereğince hazırlanan «Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü» 
ile çalıştırılmaları yasaklanmıyan her türlü işlerde gece postalarında çalıştırılabilecekleri kabul edilmiş, ancak, adı gecen Tüzüğe göre kadın iş
çilerin gündüz çalıştırılabileceği (5) iş kolunda gece çalıştırılmalaıı sağlık ve sosyal sebeplerle yasaklanmıştır. 

Bu Tüzüğe göre Belediye sınırı dışında bulunan her çeşit işyerleriyle Belediye sınırlan içinde olmakla beraber posta değişim saatlerinde mû
tat vasıtalarla gidip gelme zorunluğu bulunan işyeri işverenlerine, gece postalarında, çalıştıracakları kadın işçileri işyerine getirip götürme mec
buriyeti konulmuştur. Ayrıca gece postalarında çalıştırılacak kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca bulunmadığına dair 
rapor almaları ve her (6) ayda bir muayenelerini tekrarlatmaları öngörülmüştür. 

Kadın işçilerin gece postalarında doğumdan öce 6 hafta ve doğumdan sonra 6 safta süreyle çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 
Kadın işçinin kocasının da işin postalar halinde yürütüldüğü bir işyerinde çalıştığı takdirde, küçük çocuklarının bakımı düşünülerek, istek-

de bulunduklarında, her ikisinin çalışmasının aynı dönem içinde gece postasına isabet etmiyecek şekilde düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 
5. Aynı Kanunun 72 nci maddesinin (a) fıkrasına göre hazırlanmış olan «Belirli çalışma süresinin bir haftanın işgünlerine bölünmesi sure

tiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan işlere ait çalışma usûlleri hakkında Tüzük» tasarısına diğer bakanlıklardan gelen 
cevaplar, göz önünde tutularak son şekil verilmek üzeredir. Eski Kanunda da öngörülen bu Tüzük ilk defa hazırlanmaktadır. 

Belirli çalışma .sürelerinin, 931 sayılı İş Kanununun 61 nci maddesi gereğince, bir haftanın işgünlerine bölünmesi suretiyle yürütülmelerine 
nitelikleri bakımından imkân bulunmıyan Demiryolu, Karayoluı nehir ve göllerde yapılan nakliyat işlerinde, sadece hareket halindeki vasıtalarda 
asıl ve yardımcı işlerde çalışan işçilerle aynı nitelikteki diğer işlerde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin bu Tüzük hükümlerine göre düzen
leneceği belirtilmiş bulunmaktadır. 
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Bahsi geçen işlerde çakşma süresinin, bu döneme ayrılacak topyekûn sürenin her 'bir iş haftasına düşen ortalaması kanuni «alışma süresini aş-
mıyacak şekilde genel olarak ay esasına göre düzenlenmesi imkânı bulunmıyan işlerde çalışma sürelerinin Çahsma Bakanlığının karariyle bir ay
dan daha kısa veya daha uzun dönemler halinde de düzenlenebileceği derpiş edilmiştir. 

Hareket ydu üzerinde, ara .istasycnu, Iiman, nhtım ve iskele gibi dural lama yerlerinde İ«çi temini mümkün oimıyan vcva arada duraklama veri bu-
lummvan krili iki kalkın - var,, veya. duraklına yen arasındaki uzalJhğm, bu v a t a n ı n gördüğü hizmete göre normal hrzivfe 14 «aitten fazla olduğu 
takdirde, aralıksız olarak çalımlan işlerde, özel kanun ve tüzük hükümleri saklı kalmak kerdiyle kalkış veya belli duraklama verilerinden en az iki işçi 
poslasiyle yola çıkdması ve postaların . çalıgma ve istirahatlarının belli süreler içinde münavebeyle yapılmam gerektiği açıklanmıştır. 

I « ' t ^ i m l c k i naik;l vas«balarmda cölrauı isoderin ara dinlenme]erinin genel olarak duraklama mahallerinde verileceği, ancak kalkış - varis ma
halleri araamda duraklama, yeri bulunmwan veya 'duraklama, yer; bulunmakla beraber işin n^ol-i§i dolayısivle bu yerlerde ara dinlenmeeinin verilmesi 
mümkün olmıvan hailerde ara din'e naneler inin va- ta kinde verilelliloccği hükme bağriınmıs,tr. ^ 

6. — 931 sayılı İş Kanununun 72 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince hazırlanmış olan diğer bir tüzük tasamı da «Devamlı vova nöbetleşe işçi 
postalarivöe yapılan islere ilişkin usul ve kurallar) hakkındadır. 

Bu tasanda diğer* bakanaklardan bildirilen görüş ve düşüncelerin ışığı altında yapılan çaymaların bir sonucu olarak mn seklini «imak üzeredir. 
Yeni Is Kanununun 72 nci maddesinin (b) fıkrasma tekabül eden mülga 3008 sayıh eki h Kanununun 52 nci maddecinin (b) fıkracında çıkartıla

bileceği öngörüfen bu Tüzük çıkartılmamış okluğundan ilk defa hazırlanmıştır. 
Tasarıda, postaların işe gimş ve erkış saatleri n u n r i ™ bir şririlde tanzim edlen ve 24 saatlik şiire içinde en as 2 poata halimle be i çalıştırılan İsver-

leri, işin pa ta la r halinde yürütüldüğü yerm' şeklinde tarif'edilmiş olup, bu nitelikteki isveri işverenlerinin, günde kaç posta çalıştn-aeaklarını, ' İrer 
postanın işe giriş, çıkış saatlerini, ara dinlenme saatlerini önceden ilân etme ve bu hu.u'm Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirme .mecburiyeti kabul 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, tasarıda günün 24 saatini de üurmaksızın faaliyet gösteren işyerlerinde üçlü peria Usulünün ulu lanacağı öngörülmüştür. 
Her pastanın, o posta iehı tâyin edilen gün döneminde en çok bir iş haftası süresince çalıştırılabileceği, müteakip is haftasında d iğe rd i r postanın 

verini alacak şekilde münavebe" usulünün uygulauaeuğ,, ( t o r n a Bakanlığınca, gece ve gündüz postalarındaki ealı^ma sürelerinin 15 er gane mkarh-
İabileceği b a r ı d a ayrıca, hükme fc^lanm^tır. 

7. — 931 sayıh İş Kanununun 88 nci madden in 3 noü fıkrasına ™re Çalışma ve Millî Savunma bakanlıklarınca müştereken hazırlanan «Askerî 
Yerleriyle yurt emniyeti iein gerekli maddeler imal olunan işyerlerinin teftiş ve denetimi hakkındaki Tüzük» 30 Kasım 1968 tarih ve 13065 sayılı 
İtesmî (iazotede ya 'mku,a irk riVrüdü^ "rimds bulunmaktadır. 

Mülga 3()08 sayılı İs Kanununun 94 ncü maddderine istinaden .ukartdmış bulunan eski Nizamnamede, Devlet, vilâvet ve belediyeler gibi kamu sek
törüne ait isverlerinin'tefksinde özel sektöre ait isverlodnin teftişinden farid. bâzı esas ve usullerin uygulanacağı öngörüldüğü halde, veni iş Kanunu, 
teftiş yönünim kamu ve özel ,ri:tö- için orkidon'ir/gulanmakta olan bu farklı durumu ortadan kahbmm olduğundan, veni Tüzükte'sadece askerî iş
v e n i n t e r t i b e ilgili özri hükümlere yer verilmiştir. 

Türiiğün 2 nci maddesinde, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandaımra ttenel Komutanlığının daimî kadro ve kuruluları irinde bulunan askerî işyer
lerinin tefü3 ve denetimlnin Millî Savunma Bakanlığınca tâyin edilen askerî iş müfettişleri tarafından yapdacağı, bu isverierinin dışında kalan askerî 
isverleriyle ikik ve çok taraflı anlaşmalar gereğn.ee, yurtta bulunan yabancı silâhlı kuvvetlerine bağlı vwa yabancı silâhlı kuvvetlerinin hizmetlerini 
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viküten skkotlere ait işyerleri ve yurt ,r;n!veti için e rek l i 'maddeler inval olunan derler inin teftiş ve denetiminin ise Çalışma Bakanlığı müfettişleri 
talkından vapılacağı bbu Tüzükte hükme ba^lanm^bulumnaktadır. 

8, - Yine 931 sayıh İş K a m u n u n 89 ncu^ıadd^i uvaı-mea "ikartıhnası öngörülen «İş Telişi Tüzüğü» tasarısı, Cakama Bakanlığınca ha r l anmış 
ve teşkilâta mütalâa. alınmak ibere ffünderihmştir. Tasarı'üzerinde'kc-f çaymalar devam etmekte.lir. 

Bu Tüzük de mülga 3008 sayılı İş Kanununun 92 nci madde-snde çıkarnlması öngörüldüğü hakla bugüne kadar çıkartılmamış ve çıkartılmasına ilk 
defa tevessül olunmuştur. 

Bakanlığa hazırlanan bu önemli Tüzük taHarı,md, is Kanunu, Deırz iş Kamum ve B - m İş Kanununa 'tabi i lerlerinde ^alışma Bakanlığınca ya
pılacak teftiş ve soruşturmalarda uygulanacak c,el u ^ l ve esaslar bellıtilmiş bulunmaktadır. 

A ™ Cahşma B a k a n ı m ı n te.vke vetkdi elemanlarının imlerlerinde yapacakları -teftiş ve soruşturma sırasında, riayet edecekleri hususlarla, iş
veren, İS verin ekil i ve ikilerin isverlerînde yapılan teftiş ve soruştarmaların doğru bir sonuca vardırması için teftiş elemanlarına karsı yükümlü ol
dukları hususlar tasarıda gösterilmiştir. 

Teiltiş elemanTarının ^mderi-n'i yapmalarma iveren, işveren Vekili veya diğer ilgililer tarafından engel çıkartılması halinde, bu elemanların taleple
ri üzerine kendilerine ; ,^ta;mn vardımda bulunacağı hususu da Tüzükte belirtilmiş bulunmaktadır. 

İşyerlerinde yapılan tenkiş nciieelerkım yarmasına mahsus dan ve 931. sayılı Kanunun 93 neü maddesi uyarınca işverlerinde bulundurulması ge
reken «teftiş defterinin» şekli ve nasıl] kullanılacağı tasarıda ayrıca gösterilmiştir. 

Bundan başka tasarıda, işveren veya vekillerinin, işyerlerinde vukubulan iş kazalarını derhal bölge çalışma müdürlüklerine bildirmek mec
buriyetinde olduklarına da ayrıca yer verilmiştir. 

931 sayıh İş Kanununun çıkartılmasını öngördüğü tüzüklerden önemli bir kısmını da işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin olanlar teşkil et
mektedir. Bir kısmı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının işbirliğiyle hazırlanan bu tasarılar Yüksek Sağlık Şûrasının tetkik ve tasvibinden 
geçtikten sonra Başbakanlığa sunulmuştur. Tifeük adedinin ve iş haeminin fazlalığı kesif ve dikkatli bir mesai yapılmasını gerektirmiştir. Yeni 
tasarılarda özellikle teknik ve usule ait 'yenilikler dikkati çekmektedir. Hazırlanan tasarıların açık ve detaylı oluşu tatbikatta kolaylık ve 
faydalar sağlıyacaktır. 

9. Kanunun 74 ncü maddesine istinaden hazırlanan ve Başbakanlığa arz edilmiş bulunan «İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzük, tasarısı 
yedi yüzü mütecaviz maddeyi ihtiva etmektedir. İşyerlerinin sağlık ve güvenliğiyle ilgili bütün konulan kapsıyan bu Tüzük anatüzük ma
hiyetindedir. Tasarı yeni bir 'düzen ve düşünüş içinde hazırlanmış ve milletlerarası normları göz önünde tutulmuştur. 

Eski Nizamnamenin bâzı maddelerine vuzuh verilmek suretiyle yeni Tüzükte yer alan aşağıdaki konular, birer bölüm halinde tasarıya ila
ve olunmuştur. 

1. İşyerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik tedbirleri, 
2. İşyerlerinde vukuu melhuz güvenlik tedbirleri, 
a> Makinalarda güvenlik tedbirleri, 
b) Kazanlarda ve basınçlı kaplarda güvenlik tedbirleri, 
c> Fırınlar ve ocaklarda güvenlik tedbirleri, 
d)' Elektrik tesisatında güvenlik tedbirleri, 
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e) El aletlerinde güvenlik tedbirleri, 
f) Taşıma ve depolama işlerinde güvenlik tedbirleri, 
g) Bakım ve onarımda güvenlik tedbirleri. 
3. Ferdi koruma teçhizatı. 
10. 931 sayılı Kanunun yine 74 ncü maddesine istinaden hazırlanan «Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerin

de alınacak güvenlik tedbirleri hakkında Tüzük» tasarısı, 16 . 8 . 1968 tarihinde Başbakanlığa arz edilmiş ise de bâzı noksanlıkların gideril
mesi için Bakanlığımıza iade edilmitşir. 

Kimya sanayiinin gelişmesi, plâstik maddelerin gittikçeğ ehemmiyet kazanması yakıt çeşitlerinin endüstride kullanış sahasının genişlemesi 
gibi faktörler eski parlayıcı ve patlayıcı zararlı maddeler Nizamnamesinin bütünüyle yeni baştan ele alınmasını zaruri kılmıştır. 

Tasarıda, özellikle sanayi alanına yeni girmiş ve gün geçtikçe gelişmekte olan plâstik sanayi üzerinde durulmuş bu alandaki güvenlik 
ve sağlık tedbirleri öngörülmüştür. 

Tasarının getirdiği diğer bir yenilik de kullanılma alanı yaygınlaşan sıvılaştırılmış petrol gazlarının depolanma, kullanma ve taşınması 
üzerinde durulması, tazyikli kalblar ve tüpler (oksijen, asetilen) ve sairenin imalât ve doldurma şartlarının güvenlik yönlerinden takviye edil
mesidir. 

Diğer taraftan, patlayıcı maddelerin meskûn mahallerle olan münasebet ve mesafeleri ayarlanmış, bunların depolanmaları, bu mahallerin 
dâhilinde ve haricinde ne miktar ve şartlar altında bulundurulacakları yeni esaslara bağlanmıştır. 

11. Yine 931 sayılı Kanunun 74 "ncü maddesine göre hazırlanmış bulunan «Yapı işyerlerinde işçi sağlığı ve işçi güvenliği tüzük tasarı
sı» Başbakanlığa sunulmuş ise de bâzı noksanlıkların ikmali için geri çevrilmiştir. Bu bakımdan yapılmakta olan çalışmaları mütaakıp tasarı üze
rinde en kısa bir zamanda gereği ifa edilecektir. 

Tasarı özellikle : 
- H a f r i y a t , zemin, iksa esasları, 
- İskelelerde kuruluş ve güvenlik faktörleri, 
- B o ş l u k l a r d a çalışmalar, 
- Çatılarda, yüksek yerlerde ve uçlarda çalışmanın usulleri, 
bunların güvenlik tedbirleri, teknik fevclî koruyucular, 
- Yüksek yerlerde çalışacak işçilerde aranan vasıflar, 
Üzerinde durmakta ve hepsi için esaslar vazetmektedir. 
Tasarı, konusu itibariyle, yalnız iş güvenliği müfettişlerini değil inşaat işleriyle uğraşan herkes için yol gösterici bir mahiyet arz etmektedir. 

12. 931 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince hazırlanan «Maden Kömürü - Maden cevherleri ve taş ocakları işletmelerine ilişkin işçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzük tasarısı» keza Başbakanlığa arz edilmiş bulunmaktadır. 

Madenler gerek memleketimizin ekonomisi gerekse çalışan işçi sayısı bakımından, işçi sağlığı've iş güvenliği konusunda özel bir önemHa-
şımaktadır. 
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Çalışma Bakanlığı bu nedenle, bu Tüzüğün hazırlanmasında, lâyık olduğu önemi vererek, eski Tüzüğün tatbikatından elde edilen tecrü
belerden de faydalanmak suretiyle aksaklıkların ve noksanlıkların giderilmesini sağlamakta, bâzı müeyyideleri yenilemektedir. 

Bundan başka yeni tasarı, eski Tüzüğün öngörmediği bâzı hususları, özellikle açık işletmeleri kapsamına almakta, madenlerde içeride ye 
dışarıda, sağlık şartları ve umumi hıfzıssıhha icapları bakımından yeni hükümler ihtiva etmekte, nezaretçi personel konusiyle maden aramala
rında millî servetin tahribini ve israfını önleyecek tedbirlerin yanı sıra, güvenlikli çalışmalara, patlayıcı madenlerin mesafelerine dair özel mad
deler getirmektedir. 

Tasarıda, aynı şekilde, radyoaktif maden ve minarellerin aranma ve istihracında lüzumlu güvenlik tedbirleri, ilk yardım ve tahlisiye istasyon
ları, bunların baiiz «İmlası lâzungelen santiar tesbit edilmekte, işgücüyle beslenme arasındaki ilişki nazara alınarak çok ağır çalışma şartlarım hak 
bu iş kolunda tayrıca 10 veya dana fazla işçi çalıştıran işyer ],erinde günde bir öğün yemek verilmesi öngörülmektedir. 

13.931 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine göre hazırlanan ve usulü dairesinde Başbakanlığa sunulan diğer bir tüzük tasarısı da «İşçi Sağlığı, 
İş Güvenliği Kurulları Tüzük Tasarısı» dır. 

Tasan, s a n a t t a sayılan ve devamlı 50 den fezla feçi çalıştıran işyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu kurulması mecburiyetini, 
kuralda mütehassıs (kemanların (iş hekimi, emniyet mühendisi v. s. gibi) yanmda usta ve formenlerin ve sendika temsil çilerinin vazifelendirilme
sini ö n g ö r e n e d i r . 

Tasarıda, ayrıca sendika temsilcileri ustabaşılarla formenlerin seçimle getirilmesi esası kabul 'edilmiştir. 
Kurulların görev ve yetkileri, çalışma metotları, toplanmanın nasıl ve ne şekilde yapılacağı, kararların tabi tutulacağı usul ve ' formaliteler 

Tasarıda yer almaktadır'. 
14.931 sayılı Kanunun 78 nci maddesine istinaden hazırlanan «Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzük Tasarısı» da yine Başbakanlığa arz edilmiştir. 

Yemi tasarı, teknolojik yeni gelişmeler dikkate alınarak, iş kolları ve çalışma şekilleri gözden d i r i l m e k suretiyle kadınların ve 18 yaşını bitir
memiş ve 16 yaşından büyük çocukların çalışma .alanlarını yeniden düzemlemektedir. 

Tasarı, ayrıca işe giriş muayenelerini ve muayene raporlarını yeni esaslara bağlamaktadır. 
Eski nizamnamenin 2 nci maddesinde belirtiden muayeneler Hükümet ve belediye doktorlarından alınarak kanundaki öncelik derecesine göre, 

ağır ve tehlikeli islerde çalışacak kimselerin işe 'girişlerinde veya işin devamı süresince hu işlere elverişli ve dayanıklı olup olmadıkları,kadm-
larla 16 - 18 yaş "arasındaki çocukların durumlarının takip ve kontrolü, işyeri hekimine, işçi saflığı dispanserlerine ve bunların bulunmadığı 
yenlerde sırasiylc en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye Doktorlarına tevdi edilmektedir. 

Tasarının getirdiği diğer bir yeniilik de kanunun öngördüğü rapor örneğinin tamimidir. 

15.931 sayılı Kanunun 81 nci maddesine istinaden hazırlanan «Gebe ve Emzikli Kadınları Çalıştırma Şartlariyle Emzirme Odaları ve Çocuk 
Bakım Yurdu (kreşler) hakkında Tüzük» tasarısı, Danıştayca tetkik b i l m e k üzere Başbakanlığa arz edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı bu konudaki eski Nizamnamenin tatbikatından elde edilen neticeler, memleket' gerçekleri. ve şartları göz önünde tutulmak suretiyle 
hazırlanmıştır. 

Tasarıda : 
İşyerleriyle emzirme odaları ve kreşler arasındaki mesafelerin yeniden ayarlanması, 
İhtiyam göre müşterek tesisler kurulması veya kurulmuş mevcut tesislerden faydalanılması, 
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Yuvalarda ve kreşlerde kalacakların beslenme ve yiyecek durumunun da ele alınması, 
İmkânlara tâbi olmak üzere, koruma ve bakım yanında ektime de yer venlmesi, 
Tıbbi murakabenin sıklaştırılması ve ŞHhd ,a iisahade kâğıdımın günlük müsaadeJer ve gelişmeyi takibe imkan verecek sekle ifrağı, 
Bulundurulacak ilk yardım ilâç ve malzemesinin bâzı basit semptomatik tedavilere de cevap verecek şekilde ilâveler yapılması ve bunların 

kullanılışının bir usule bağlanması, öngörülmek suretiyle daha yeterli bir şekle sokulmuştur. 
16. İşyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerlerinin kapatılmasına ilişkin tüzük tasarısı. 931 saydı Kanunun 75/1) maddesine istinaden ha

zırlanmış, Damştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 
Bu tüzük tasarısında, işin durdurulmasının veya işyerinin kapatılnasının hangi iş şartlarımı, tekevvün etmesi halinde yapılacağı, isin durdurul 

masının işçi, işveren temsilcileriyle iş teftişine yetkili bir memurdan müteşekkil bir kurulun karariyle o lacak kapatdaıı işyeri açılıncaya veya dur
durulan iş yeniden başlatılıncaya kadar gecen müddet zarfında işsiz kalan işçiler, işveren tarafından ücret ödemesine devam edileceği y/y;, ücret 
lerin.dc bir düşüklük yapmadan meslek veya durumların, uygun birer iş verileceği, işverenlerin işin 'durdurulmalına veya kanalılmasma mütedair ka
rarlara mahallî iş mahkemeleri nezdinde itiraz edebilecekleıi, söz konusu mahkemelerin bu kabîi iHrazhın bir hafta Viude karara ba-lıyacakian ve 
bu kararın kesin olacağı gibi yeni esaslar öngörü hnüştür. 

17. Mülga. 3008 sayılı İş Kanununun 3(5 neı m a d d e c e istinada, çıkarılarak bâzı tadiller İXörm <-ünde ancak seki, saat veva daha to eabsdmam 
icabeden işler hakkındaki Tüzük» hükümleri y e n i d e hasırlanan tasarıya aktarılmış, yeni şartla m »'üre yeniden şekillendirilmiştir. 

Tasarı üzerindeki çalışmalar son safhaya gelmek üzeredir. 
18. f aka t l a r ın ve eski hükümlerin ramabilîı asyouu ve çalıştırılması hakkındaki Tüzük» tasarı o, !!3 i sayılı is Kanunun 25 nei maddesin, u y a 

nılarak 44 madde ve üç bölüm halinde hazırlanmıştır. 
Tasarıda : 
Tanımda, beden ve zihin kudretlerini belli orrmda kaybettiği Sağkk Kurulu raporiyle sabit olan !:,\o-A g-molliklo sakat kabul edilmiştir. 
Karanım itibariyle, doğuştan, iş kazası, meslek hastalıkları ve diğer hastalıklar, sivil ve askerî ..-rovlmle satot olanlarla harb mâlfdkrindcn 

çalışma güderinin en az % 00 sim ve en cok «< 80 ni kaybedenler tüzük u lu l ama la ı ı içine alınmıştır. 
Öncelik'bakımından, yasları 15 - 04 a ramda olanlardan: 
a) Arızaları ağır olanlar daha az anzablara, 

' b) Oecim seviyeleri düşük olanlar dnlh,, yüksek sevivelilere, 
cd Öğrenimi, meslek ve ektimi olanlar bunbnd:m derecesiyle yoksun olanlara, 
d) (kmelm yaşlılara, 
Göre işe yerleşmede riiehanlı olacaklan üımürülmektedir. 

Diğer taraftan, sakatlara verilebilecek flerin tar i f ler i ve endekslerini işverenlerin işbirliğiyle hazırlama görevi, U ye İsçi Bulma Kurumuna 
verilmiştir. 

(Her işyerinin çalıştıracağı sakat sayısının to Mt ve kontrolü görevini Kurum yapacaktır.) 
Eski hükümlü tanımı, hürriyet bağlayıcı bir cezaya hüküm giymiş olup da süresini ikmal veya şartla salıvermek suretiyle tahliye edilenler 

olarak yapılmıştır. Diğer hükümlere ait esaslar sakatlarmkine paralellik arz etmektedir. 

http://lerin.dc
http://bunla.rdr.ii
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Başbakanlıktan iade edilen bu tasarı mütalâası alınmak üzere S a y f a y a gönderilmiş bulunmaktadır. 
19. is ve İşçi Bulma Kurumunun görevleri hakkında tüzük tasarısı, 
931 sayılı Kanunun 84 ncü maddesine dayanılarak (9) bölüm ve (78) madde haline hazırlanmıştır. 
Tasarı : 
Genellikle modern âmme idaresi prensiplerine ve özellikle istihdam yönetiminin son gelişmesinden mülhem olunan esaslara göre tertiplenmiştir. 
Çağımızm organizasyon ve metot kurallarım da göz önünde tutmaktadır. 
Bu prensip ve kurallar ışığında, görevlerin yapılış esaslarını, haberleşme ve iş akınında sıhhat sağlama yönünden gerekli tanımları, geniş şekil

de bilgi toplama, iş istemelerine ilişkin hizmetleri, işçi istemlerinin düzenlenmesini, işyerlerinde meslök analizlerini, ücret ve geçim endekslerine 
göre refah ş i v e s i n i n ölçülmesini, istatistik işlerini, meslöke yöneltme hizmetini, meslek eğitimi ve iş akitlerine aracılık konularım, ana ve ara bö
lümler halinde "t* ve İşçi Bulma Kurumunun 20 yıllık tecrübelerine ve kalkınma perspektifine uygun şekilde hükümlere bağlamaktadır. 

Tasarının bir özelliği de koordinasyon ve işbirliği çalışmalarına modern anlayışı hâkim kılmasıdır. 
Tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. 

20. - İşverenlerin işçi istemelerini İş \e İşçi Bulma Kurumuna bildirmeleri hakkında tüzük tasarısı, 931 savılı Kanunun 86 ncı maddesine gö
re, üç bölüm ve 12 madde olarak hazırlanmıştır. 

Tasarı : 
Birinci bölümde, kamu işyerlerine, işçilerini kurumdan alma yükümü koyan 6/221 sayılı karamam™ ikame etmektedir. 
İkinci bölümde, özel kesimin işçi ihtiyaçlarını kuruma bildirme zorunluğu ve işçi tedarik ve alma serbestliğini benimsemiştir, üçüncü bölümde, 

her iki sektörün bâzı kategorilerde bilgi verme yükümünü öngörmektedir. 
Tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. 
21. - İşçi çalışma ve kimlik karnesi hakkında tüzük tasarısı, 931 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince hasırlanmış olup, beş bölüm ve 11 

maddeyi ihtiva etmektedir. 
Tasarı : 
İnsan gücünün vasıf, meslek, ücret ve iş değiştirmeleri yönünden devamlı izlenebilmesini sağlamakta, işçiler ve işverenler için yararlı ola

cak bir sistem ortaya koymaktadır. 
Tasarı Başbakanlığa sunulmuştur. 

22. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 nei maddesinin (a) fıkrasının öngördüğü «Sağlık İşlemleri tüzüğüyle» ilgili bir tasarı 
da hazırlanarak Danıştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa sumulmuştur. 

Tasarıda, Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görevleriyle çalışma şekil ve esaslarını tesbit olunmakta, maluliyet hallerinde meslekte kazan
ma gücünün ne oranda azalacağı ve sigortalıların hangi hallerde başka birinin bakımına muhtaç durumda sayılması gerekeceği, hangi haller
de çalışma gücünün 2/3 sini yitirmiş sayılacağı; işe alıştırmanın esaslarının ve erken yaşlanma müessesesinin ve mesleik hastahklarımn ne oldu
ğu tarif ve izah edilmektedir. 

23: - Aynı kanunun 135 nei maddesinin (b) fıkrasına göre hazırlanan «Sigorta İşlemleri Tüzüğü» tasarısı da aynı şekilde Başbakanlığa su
nulmuştur. 
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Bu tasarı, sigortalıların k a z a n ç l a ™ ve primlerine ilişkin bilcümle hesabi işlemleri, ölçümleme müessesesinin izahını, sigortalılara mütaal ik 
tescil muamelâtımı, gelir ve aylıkların ne zaman ödeneceğini, kara, deniz, hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla bunların işverenlerine ne suretle 
uygulanacağını, işyerlerinin devriyle ilgili hükümleri, kurumda çalışan sağlık personeliyle kurumun sağlık tesisi karşısında sigortalının duru
munu ve sağlık personelinin malî haklarını ve genellikle sigorta işlemlerinin izahını ihtiva etmektedir. 

0) Yönetmedikler : 
1. - 931 sayılı iş Kanununun 22 nci maddesi ne istinaden Çalışma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanmış bulu

nan «Kantin yönetmeliği» 4 . 9 . 1968 tarih ve 12992 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmelik, işçilerin veya ailelerinin yiyeoek, içecek, giyecek yakacak gibi zaruri ihtiyaçlarına ait maddeleri kolaylıkla ve ucuz satınal-

malarını temin ve bu suretle yalnız kâr gayesi ile serbest piyasada açılmış olan alış - veriş yerlerinin baskı ve istismarından korunmaları gaye-
siyle açtan kantinlerin sevk ve idaresini düzenlemektedir. 

Yönetmeliğin 4 ncü maddesinde de belirtildiği üzere şehir ve kasabalardan uzak yerlerde devamlı olarak faaliyette bulunan ve en az 150 işçi 
çalıştaan işyerlerinde Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan inceleme sonunda işçiler için daha faydalı olacağı anlaşıldığı takdirde kantin açıl
ması mecburidir. 

Kantinler, doğrudan doğruya işveren, işçiler veya işçilerle birlikte işveren tarafından açılır. 
Kantinlerden kâr gayesi güdülmez. İşçilerin zaruri ihtiyaç maddelerinin mümkün olduğu kadar ucuza maledilmesi esastır. 
Kamtinlerin idaresinde daha kolaylık sağlanması gayesiyle, eskiden genel masrafları karşılamak üzere toptan piyasa fiyatlarına yapılan % 3 

zam miktarı, yeni yönetmelikte % 4 e çıkarılmıştır. 
Ayrıca eski talimatnamedeki ifade sadeleştirilmiş madde ve fıkralara açıkbk verilmiştir. 

2. - Çalışma ve Maliye bakanlıklannca 931 sayılı Kanumun 33 ncü maddesi gereğince müştereken hazırlanan ve 5 . 4 . 1968 tarih ve 12687 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren «Asgari ücret yönetmeliği» aşağıdaki Özellikleri ihtiva etmektedir. 

Yürürlükten kaldırılan 3O08 sayılı Kamunun 32 nci maddesine dayanılarak çıkarılan talimatnamedeki asgari ücret tarifi genişletilerek işçi
nin taşıt, kültürel ve eğlenme ihtiyaçlarını da kapsıyan yeni bir tarif yapılmıştır. 

Asgari ücret tesbit komisyonu ile asgari ücret itiraz tetkik kurulu kaldırılmış, yerine 5 işçi, 5 işveren ve 5 de Hükümet temsilcisinin katıla
cağı bir asgari ücret tesbit komisyonu kurulmuştur. 

Bu komisyonun, Çalışma Bakanlığımın daveti ile toplanacağı ve bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışacağı öngörülmüştür. 

I>iğer taraftan komisyona en az 10 üyenin iştirakiyle toplanma imkânı tanınarak, eskiden sık sık görüldüğü üzere, bâzı üyelerin toplantı
lara katılmaması nedeniyle çalışmaların engellenmesi önlenmiştir. 

.Asgari ücret tesbitinde 274 sayılı Kanuna göre çıkarılan yönetmelikteM işkolları esas alınarak bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar belli esas
lara bağlanmıştır. 

Yönetmeliğin 3 ncü maddesinde «Asgari ücret mahallî, bölgesel veya belirli bir yerdeki bir veya daha fazla işkolunda veya o yerdeki bü
tün işkollarında veya millî seviyede tesbit edilebilir», denilmek suretiyle, asgari ücret tesbitinde memleketin ekonomik ve sosyal gerçeklerine 
göre çeşitli imkânlar sağlanmıştır. 

Komisyona bilgi toplanmak bakımından çeşitli imkânlar sağlanarak memleket gerçeklerine uygun sonuçlara varmasına çalışılmıştır. 
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Yönetmelik komisyon kararlannm Resmî Gazete ile y a y l a n m a s ı n ı ve tesbit edilen asgari ücret miktarlarının ilgili işyerlerinde ilânım ön
görerek bu konudaki uygulama ve demetimin tam olarak yapılması hususunda önemli bir yenilik getirmiştir. 

3. «Yıllık ücretli izin yönetmeliği» de 931 sayüı Kanunun 57 nci maddesine dayanılarak Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış ve 21. 12. 1967 
gün ve 12782 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

931 sayılı îş Kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izinler hakkında, bu yönetmelikte öngörülen usul ve şartlar uygulanmaktadır. 
Yönetmelikte yer alan bu usul ve şartların gerek işçiler gerek işverenler için kolaylıkla uygulanabilir olmasına, uyuşmazlık halinde idari ve 
adlî mercilerin süratle inceleme yapmalarına imkân verecek nitelikte bulunmasına itina edilmiştir. Anılan yönetmelik dayandığı kanuna uygun 
olarak, yıllık izin hakkını işçi ve müstahdem tefriki yapmaksızın bütün işçilere tanımıştır. 

Aynı bakanlığa bağlı işyerleriyle aynı bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen süreler ve Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri yahut 
özel kanuna veya öze] kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kundan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde alınacağı hükme bağlanarak işçiye izin hakkını daha geniş ölçüde kullanma imkânı ta
nınmıştır. 

Diğer taraftan kanunun 52 nci maddesinin ikinci fıkrası icabı olarak, tarafların rızası ile bir bölümü 12 günden aşağı olmamak üzere iz
inin ikiye bölünebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu hükme muvazi olarak ücretsiz yol izninin de, toplamı 7 günü geçmemek kaydiyle, kul
lanılmasına imkân verilmiştir. 

Bundan başka, 931 sayılı Karmamın 54 ncü maddesi uyarınca izin süresine ait ücretin avans olarak verilebileceğine işaret olunmuştur. 
İzin işlerinin salini bir şekilde yürütülmesini temin için 100 den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iki işçi temsilcisinin de iştirak edeceği bir 

(İzin kurulu) nun kurulması öngörülmüş, görev ve yetkileri belirtilmiştir. 

II - DİĞER FAALİYETLER : 
1. Ücret, politikası : 
275 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1963 yılından beri işçi ücretleri toplu sözleşmelerle pazarlık konusu haline gelmiş, işçiler ve işverenler 

veya teşekkülleri arasında yapılan toplu sözleşmelerde sosyal yardımlarla birlikte ücret unsuru sözleşmenin en önemli faktörünü teşkil eder ol
muştur. 

Böylece, iş hayatının önemli bir bölümünde ücretler taraflar arasında serbestçe tanzim olunan bir sistem içinde tesbit olunmaya başlamıştır. 
Genel esprisi itibariyle serbest pazarlık esasına dayanan bu sistemde devletin müdahalede bulunması düşünülemez. Fakat her şeve rağmen, millî 

ekonomi üzerinde, sırasında geniş etkileri bulunan ve dolayısiyle sosyal politikasını etkiliyen böyle önemli bir konu üzerinde elbette devlet seyirci 
kalamıyacaktır. Çünkü sosyal gelişme ile ekonomik gelişme birbirine* paralel olmak zorundadır. Bu yüzden, toplu sözleşmelerin seyrini, yakından 
takip zorunluğu mrdır. 

Bilhassa, büyük ehemmiyet arz eden bâzı işkollarında, meselâ kömür, akar yakıt, ulaştırma, tekstil, gıda "sağlık ve sair, umumi hayata tesir eden 
sahalardaki fiyat artışları diğer işkollarına da kendiliğinden ve kolaylıkla tesir etmektedir. Bu durumun yakından takibi için gerekli istatistik
lerin tutulmasına ve aralarındaki ilişkilerin araştırılmasına mutlak zorunluk vardır. 

Ancak bu hassas konudaki bilgileri derliyebilmok için geniş ve tecrübeli bir istatistik bürosuna mutlak ihtiyaç duyulmakta ise de, yeni teşkilât 
kanunu tasarısının kanunlaşamaması ve kadrosuzluk yüzünden yeterli çalışma yapılamamaktadır. 
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Elde mevcut imkânlarla edinilen ve 25.11.1968 tarihine kadar Bakanlığıa intikal eden bilgilere göre 5 963 toplu iş sözleşmesi aktedilmiş, bu söz
leşmeler 14 347 işyerini kapsamış ve her yıl yapılan toplu sözleşmelerden istifade edenlerin miktarı 1 225 644 e yükseltilmiştir. Bu rakam, 1963 ten 
beri yapılan sözleşmelerden vâdesinde feshedilenlerin kapsadığı işçi miktarını da ihtiva etmektedir. Halen faydalanan işçi sayısını bulmak için, bugüne ka
dar feshedilen sözlşmelerin kapsadığı işçi miktarını bu sayıdan düşmek gereklidir. 

Bu durum toplu sözleşmelerin kapsadığı işyeri sayısı itibariyle verilen rakam için de aynıdır. 

Ücret konusunda üzerinde durulacak mühim bir husus da asgari ücretlerin tâyin ve tesbitidir. Bakanlık 931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ve 
bu madde gereğince hazırlanan yönetmelik esasları dâhilinde kurulmuş olan Yeni Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılığı ile çalışanların asgari üc
retlerinin yeniden tesbiti cihetine gitmiştir. Asgari Ücret Komisyonu bu konudaki yönetmeliğin 5 . 4 . 1968 tarihinde yürürlüğe girmesiyle derhal 
teşkil edilmiş ve bugüne kadar lüzumlu olan bilgilerin derlenmesi ve gerekli prensiplerin kararlaştırılması için 15 toplantı yapmıştır. 

Senesi 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Not : 25 .11 . 1968 günü itibar 

Yapılan toplu 
sözleşmeleri 

adedi 

96 
1078 
856 

1110 
2 343 
480 

5 963 

iyle 894 toplu i 

Toplu iş sözleşmeleri 

Kapsadığı işyeri " Kapsadığı işçi 

Özel S. KamuS. Özel S. Kamu S. 

29 
1 435 
1083 
1498 
2 365 
682 

ş sözleşmesi 

127 3 494 5 978 
2 483 263 836 172 926 
1 699 118 385 47 307 
964 164 597 144 228 

] 246 78 767 109 716 
736 27 690 88 720 

Yekûn 

gelmiş olup 414 ü eksik olduğundan 

Yekûn 

İşyeri i şç i 

156 9 472 
3 918 436 762 
2 782 165 692 
2 462 308 825 
3 611 188 483 
1 418 116 410 

14 347 1 225 644 

cetvele işlenmemiştir. 
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Grev yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 

Grev adedi 

8 
83 
43 
41 Gün olarak 

101 
49 

Gün sayısı 

13 
36 
46,5 
36,5 

- 995 

Grev 

• 

4 250 
926 Gün (2 saat) 

Greve katılan 
işçi sayısı 

1 500 
6 630 
6 546 

11 300 

9 495 
4 775 

Kaybolan 
işgünü sayısı 

19 459 
238 416 
304 920 
412 947 

350 458 
1 013 475 

Not : Grev adedi kolonu fiilen başlanus ve sona ermiş grevleri gösterir. 

Yılı Lokavt adedi 
Lokavt süresi 

vasatisi 

Lokavt 

Lokavta tabi işçi Kaybolan işgücü 

1 9 6 3 - ) 
1968 ) 

54 21,5 1 653 36 178 

Ücret konusunda üzerinde durulacak mühim bir husus da asgari ücretlerin tâyin ve tesbitidir. Bakanlık 931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ve 
bu madde gereğince hazırlanan yönetmelik esasları dâhilinde kurulmuş olan yani Asgari Ücret Tesbit Komisyonu aracılığı ile çalışanların asgari 
ücretlerinin yeniden tesbiti cihetine gitmiştir. Asgari Ücret Komisyonu bu konudaki yönetmeliğin 5 . 4 . 1968 tarihinde yürürlüğe girmesiyle der
hal teşkil edilmiş ve bugüne kadar lüzumlu olan bilgilerin derlenmesi ve gerekli prensiplerin kararlaştırılması için 15 toplantı yapmıştır. 

Söz konusu toplantılarda, Komisyonun çalışmaları, asgari ücretlerin tesbitinde uygulanacak objektif kıstasların ara.lnnlarak teshiline yö
nelmiş ve bâzı önemli prensip kararlarına varılmıştır. 

Komisyon, bu çalışmaları sırasında, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bir modeli metod araştırmaları konusunda yapılan görüşmeler 
de temci doküman olarak kabul etmiştir. 
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Diğer t a ra f t an : 
Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığından ve muhtelit Tıp Fakülteleriyle Hıfzısıhha Enstitüsünden işçinin muhtaç bulunduğu normal gün

lük kalori miktarı, 
•Bölge Çalışma müdürlüklerinden, bölgelerde çeşitli iş kollariyle ilgili olarak işyerlerindeki ücret ontalamaları, 
Devlet ' İstatistik Enstitüsünden de tüketim harcamaları ve bâzı illere ait perakende eşya fiyat listeleri, 
.üzerinde bilgiler derlemiştir. 

.Komisyonun bu toplantılarda bâzı konularda aldığı kararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir-: 
Asgari ücretler bölge esasına göre tesbit ve Türkiye, İstanbul hariç 5 bölgede mütalâa edilecektir. 
'Bölge tasnifinde kabul edilecek en sıhhatli yol perakende fiyat endeksleri tüketin, harcamaları ve diğer sosyo - ekonomik garlardır. 
Asgari ücret teshilinde diğerleri meyanı.ıda ibesin ~ve besin dışı harcamalar da esas tutulacaktır. 
« e i n maddelerine harcanacak miktarın tesbitinde, dengeli bir beslenmede, işçinin alması gerekli olan günlük normal kalori miktarı esas 

tutulacaktır. 
Ayrıca, besin maddelerine yapılan harcamaların genel harcamalar içindeki onar, trsbit edilecektir. 
Asgari ücretin tesbit ve hesaplanmasında işçimin ihtiyaçları meyanuıda ailesi efradının ihtiyaçları da bir oran dâhilinde nazara alınacak ve 

bu oran tesbit edilecek asgari ücretten sonra tâyin olunacaktır. 
•Günlük norma! kalori miktarının tespitinde, ™ , cinsiyet, yaplhun rç niteli*!, mey/im, kilo ağırlığı, gebelik ve emzirme gibi faktörlerden 

hangilerinin nazara alınacağı üzerindeki görüşmeler henüz "tamamlanmamıştır. 

2. işçi Sağlığı ve iş Güvenliği : 
Memnuniyetle müşahade ettiğimiz hususlardan birisi de Bakanlığın isçi Sağlığı ve İş Güvenligi konusuna verdiği önemdir. 
Bakanlığın işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden ümit veren metodik bir çahşma içinde olması, mevzuat çalışmaları yanısıra isçilerin sağlık 

ve güvenlik şartlarını araştırması, özel bir iş güvenliği teftiş teşkilâtı kurması, bunu ' rasyonel bir düzen içinde (.ılıştırmaya yönetmesi, memle
ket içinde büyük bir ihtiyaç duyulan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin neşriyat üzerinde çalışması, eğitimin değer ve lüzumunu iyi bir 
şekilde idrak ederek işçi ve işverenlerle ortaklaşa muhtelif seminerler tertibetmesi ve nihayet modern teknolojik problemlerin memleket yö
nünden ele alınması, gerekli araştırma ve incelemeleri yapacak bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği merkezi kurmava keza yönelmesi takdirle 
karşılanır. ' " 

Bakanlığın işçi sağlığı ve is güvenliği konularındaki çalışmalarını beş noktada toplıyabiliriz. 
iA) Mevzuat çalışmaları ve' mevzuatın günün şartlarına göre değerlendirilmesi, 
IB) Teftiş faaliyeti, 
O) lEğitim çalışmaları, 
D) Neşriyat, 
-K) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi kurulması. 
A) İşçi Sağlığı ve iş'güvenliğine ilişkm mevzuat çalışmalarını bundan evvelki bölümde ele almış ve hazırlanan tüzüklerin özelliklerine 

yeteri kadar değinmiş bulunduğumuzdan bu kısımda ayrıca tekrar er iyeeeğiz . 

http://tesb.it
file://t:/sbit
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B) Teftiş faaliyeti, İşçi Sağlığı ve İs Güvenliği teşkilâtının bugünkü durumu : 
Kuruluş tarihinin kısalığına rağmen İşeji 'Sağlığı ve iş güvenliği teftiş teşkilâtı kadrosunun gün gedik*;e gerek aded ve gerekse kalifikas-

yon bakımından olumlu bir şekildo geliştiği söylenilir. 
Sanayi sahasının ve iş hayatının icabettirdiği bütün teknik ih t ı^s kollarını ihtiva eden iş güvenliği teşkilâtı memleketin sanayi sahala

rının icap ve ihtiyaçlarına göre dağıtılmıştır. 
Her iş güvenliği müfettişi yine mahallî ihtiyaçlara ve icaplara göre hazırlanmış ve Bölge Çalışma Müdürlüklerince tasvibedilmiş bir 

programa göre faaliyetini devam ettirmekte ve teftişlerini yapmaktadır. 
Teftişlerde tercihan tatbik ettikleri metod klasik bir teknikten ziyade halk ilişkileri ve memleketin iktisadi hayatını, gerçekleri göz önün

de bulundurularak irşat, ikaz yoludur. Birçok defa işyerinde yaptıkları telkinlerle inandırma suretiyle güvenlik bakımından daha faydalı ol
maktadırlar. 

Yapılan teftişler maksat ve gayelerine göre : 
a) Genel teftişler, 
Ib) Önel teftişler, 
c) Özel teftişler ve incelemeler, 
d) Kaza tahkikatı, 
e) Tarama teftişleri, 
Olmak üzere değişik mahiyetler arz etmektedir 
İnşaat işyerleriyle maden'işyerlerinde daha ,-:)k tarama teftişleri uygulanmakta, diğer sanayi işyerleri için daha «ok statik bir mahiyet arz 

ettiğinden klâsik teftiş sistemi dâhilinde Genel ve önel teftişler tercih edilmektedir. 
İcap ve ihtiyaca .göre tarama teftişleri muayyen iş kollarına da teşmil edilmekte ve esasen teftiş programlarının hazırlanmasında iş kolla

rının kaza riskleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim tarifesi kodlan ve keza Sosyal Sigortalar Kurumunun kaza istatistikleri gö>z ününde bu
lundurulmakta, kaza ve hastalık adedi çok olan iş kolları ile işyerlerine bir öncelik tanınmakta, öneller daha sık ve kısa vadeli olarak yerilmek 
suretiyle daha kısa bir zamanda neticeye gidilmektedir. 

Mevcut istatistiklere göre Teftiş Teşkilâtının (10) aylık faaliyeti : 

Genel teftişler 5 Ö56, 
Önel teftişler 7 285, 
özel teftiş incelemeleri 1 098, 
Olmak üzere ceman 13 989 dur. 

IBunu bir seneye iblâğmda teftiş sayısının yıllık 16 800 olacağı hesaplanmıştır. Bunların yanı basında kaza tahkikatı çalışmaları ve ayrıca tü
züklerin hazırlanması için yapılmış faaliyet ve ileride ayrıca tafsilen belirtilecek eğitim çalışmalara ile yayınlar göz ününe alındığında teşkilât 
faaliyetinin olumlu bir şekilde inkişaf ettiği, görülür. 

Teftişlerin mnesseriyetinin bir delili olarak müeyyide tatbikini gerektiren vakaların ve yapılan tavsiyelere temerrüdün gün .geçtikçe daha 
azaldığı zikredilebilir. 
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Kaza tahkikatına gelince bunun iş güvenliğini geliştirme balanımdan lüzumu yanı lg ında Sosyal Sigortalat- Kurumu ic,inde ayrıca büvük 
faydalar sağlandığını gösteren misaller vardır. 

Bilindiği gibi, her kaza tahkikatı kaza sebeplerini tahkik yolu ile mütaakıp kazayı önlemek gayesini .güder. Tabiîdir ki bu arada işveren ve 
işçinin müteradif kurlar konusu ele alınabilir. 

Ancak, durumu iyi tcsbit ve delilleri yeteri şekilde değerlendirmek, kazada kasıt ve kusur kadar haklı veya haksızın iyi seçilmesi suretiyle 
şu ana kadar çok 'defa yeteri .şekilde olumlu netice -alınma», mümkün -ohnıyar ssgorranın rueu ddvalaaının daha müsbet bir yola girdiği söy
lenebilir. 

Bu sebeple bakanlık merkezinde kurulmuş bir komisyon zaman zaman tkendisine Sosyal Sigorlalar Kurumu tarafından '.intikal ettirilen prob
lemleri ve dâvaları ele almakta ve kaza sebeplerini teşhis edip müterafik (kusurları belirten raporlar havlanmaktadı r . 

İş güvenliği müfettişlerinin teftiş faaliyet yanı I h ı n d a iştigal durumunda bulundukları diğer bir konu da gereken hallerde yaptıkları özel in
celemelerdir. 

îş güvenliği müfettişlerinin adedi bugün iem 100 olup memleket üzerinde dağdı lar ı mahaüî ihtiyaçlar, ve memleketin sanayi portesine ta
bi olarak şu şekilde ayarlanmıştır. 

istanbul, M, İzmir 17, Ankara 18, Merkez 9, Zonguldak 8, Eskbehir 2, Bursa 4, Konya 1, Adana :>, Ulâ,ığ 1, Sivas 1 olmak üzere yekûnu 100 
dür. 

İş güvenbği müiettidiği teşkilâtının meslek g.nplanna göre dağılışı ve senelere .göre gelişimi ise, aşağıdaki çizelgenin tetkikinden kolayca 
anlaşılır : 

İş güvenliği Müf. 
meslek ve ülhtasas 

kolları 

Tıp doktoru 
Makine Mühendisi 
•H]drtKik Mühendisi 
iusmt ve Mamarlık 
Kimya Mühendisi Kimyaıger 
Maden Mühendisi 

1963 

1 
2 

5 
1 

1964 

2 
o 
o 
1 
2 
2 
4 

1965 

1. 

1 
4 

1966 

«> 
o 5 
2 
5 
6 
2 

1967 

2 
6 
o o 
5 
o 

7 

1968 

o 

4 
2 
6 
4 

Yekûn 

12 
19 
10 
14 
23 
22 

Yekûn 9 14 9?, 26 22 100 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi faaliyete geçtikten sonra 'bu .müfettişlerden bir kısmmm bu müessesede görevlendiriiLerak teknolojik gelişimin 
icabı olan a r t t ınma ve incetane yapacaklarını birail,a kaydetmek gerekir. ' 
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C) Eğitim çalışmaları : 
is güvenliğinin temel felsefesinde işgücünün adi unsuru olan. insann, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, çalıştığı şartlara fizik ve ruhî anlamı ile uy-

durulması, yaptığım ve yapa«ağını bilerek, fetiyerek dikkatle yapabil, nesini sağlamak gerekir. Bunda bir taraftan hekim, .mühendis işbirliği ile ge-
,,0,1,1i düzen ve kontrolün temini diğer taraftan fecinin eğitim, gelişim ve yetişim şartlarının «üzden uzak bulundurulmaması gerekir. 

Bilindiği gibi, mühendis iş santiarını insana, hakim insanı iş şartlarına uydurma yolumda gayret sarf ederek & ile isçiyi en iyi -bir düzen içinde 
telife gayret sarf ederler. 

Bı/hususta yapılan çalışmalar ile neticelerini diğer bir bölümde ele almış bulunuyoruz. Burada, eğitim, gelişim ve yetişim yününden yapılan ça
lışmaları belirteceğiz. 

* İş güveniiğinin sağlanması, güvenlikli çalışma, zaruret ve ihtiyaç.nm insan şuurunda olduğu kadar şuur altında da yer alacak şekilde insanın 
benliğinde yerleştirilmesine bağlıdır. 

Bu sebeple mümkün olduğu kadar 'enken başhyam, devamlı insan ruhî zaıf ve meyilleri de değerlendirerek hatalı tutumlarını düzeltmek sure
tiyle yürütülen bir eğitim ve öğretim planının tatbikine, ihtiyaç vardır. Bun,,, makine ve teçhizat yönünden alınan tedbirlerdeki teknik korunma 
tâbirine paralel olarak psikolojik korunma adı da yenilebilir.' 

Bugünkü sanayi bayatında' teknik korunma ile psikolojik korunmanın -beraber yürütülmesi, hattâ psikolojik korunmaya daha büyük bir yer 
verilmesi zarureti her verde paylasılmış bir kanaattir. 

Çalışma Bakanlığım' da böyle, bir tutum ve a n l a m içinde görmek çalışanların geleceği bakımmdan bir emniyet delili olarak mütalâa edilmek
tedir. 

İnceleyici ve tenkitçi bir gözle bakıldığında memlekçtimizin kaza ve hastalık oranları yönünden yüksekliği iddia edileibilir. Bu bir realitedir. 
^ııcak unutmamalıdır ki, memleketimizde sanayileşme ha IT ketlerimin tarihçesi çok yeni olduğu gibi iş güvenliği t e ş k i l â t a mazisi de pek kısadır. 
Neticelerin bir zaman ve imkân dâhilinde değerlendirilmesi, ileri sanayi memleketlerinin bugünkü seviyeye ne kadar zamanda, ne şartlar altın, 
da geldiğinin göz önünde bulundurulması gerekir. 

Bilinen bir gerçektir k i ; iş -güvenliğ! kısa vadeli bir vatınım değildir. Buma tesir eden çok değişik mahiyette faktörler vardır. Bundan başka is gü
venliğini cemiyetin topyekûn şartlarından uzak mücerret' bir problem halinde ele almak da mümkün değildir. Her memleket sosyal, entdl ektüel ve'eko-
nomik yapısının sınırları dâhilinde kalmak zoru.nhuhr. Bunun hal yolu bütün sabalarda uvoun ve müessir bir metotla tüm olarak devamlı mahivette 
eğitici, uyaneı, geliştirici faaliyeti ele almaktadır Bu acıdan bakıldığında Çalışma Bakanl ık is güvenliğine isçi sağlığına verdiği önem ve uygulama
lardaki plânlı çalısmasiyle kemline -düşen görevi yerine 'getirdiği .görülmektedir. ~ ' " 

Çalışma Bakanliginın işçi sağlığı ve iş güvenliğime ilişkin eğitim sahasnıdaki Maliyetinin ,^ırlık merkezi işçi işveren ve Hükümet üçlüsünün işbirliği 
altında 'organize .«ttiği seminerlerdir. 

De.neMir.ki, Çalışma Bakanlığının bu husustaki slogaan 4 K ya. paralel olarak uyguladığı 4 İ prensibidir. 
Yani (İşte işçi ve, işverenin işbirliği altında iş güvenliğini sağlamak). Bu metodun faydası, üzerinde tartışılan, ryacak kadan acıktır. 
Bu iş ve. güçbirliği s a y e s i seminerler hem program bakmnndan daha tatminkâr ve ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette'hazırlanıp planlan

makta hem de iştirakçilerin daha verimli bir çalışma, içinde bulunmaları sağdanmaktadır. 
Çeçen seneler'maden işkolu ile Metal işkolunu esas tultau eğitici «eminer organizasyonunda yine aynı işkolları üzerinde durulmakla beraber bu 

sene ağırlığın tekstil endüstrisi ile karayolu yap m işlerine doğru yöneltildiği görülmektedir. 

http://De.neMir.ki
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Memloketimizde yaygınlığı kadar iktisadi ehemmiyeti büyük ve kaza adedi yüksek bir işkolu ol.maık baıkımından bu tutumu yerinde karsıta-
m.lk ger.ekmektedir. 

Bu seminerierin; tatbikatında diğer- seminerlerle (Hluğu .«ilbi konuşmalarm yanı başında tartışmalar d'eğe.»*(imliril.meler vapıln.ıs, konu ile ilgili 
filimlerden ve odyeyizüel vasıtalardan istifade edilmiş ilgili literatür ve kitapler dağdılm.s, işyerieninde tatbiki incelemelerde bulunulmuş ve semi
ne" sunumda izhar edilen temennilere gö.x- müteakip proıgramlaıın esasları tanzam olunmuştur. 

^miner ler in programleım uygulanmasında ve kazıilanmasında dikkat edilen <lig.or- bir husus da memleketin büyük endüstri bölgelerini kap-
sıyac.k şekilde ele a t a n ı ş plânlanmış olmam, ayrıca mahallî ticaret ve sanayi odalanının da bu faaliyete katılmış bulunmasıdır. 

İT-«vr seminere işçi w sendika. temsilcisi ve işvc-.en.in emniyet görevlisi olarak ortalama 100 - 120 kişi iştirak etmiş, böylece eğiticilerin eğiti
mi yolu ile işgüvenliğinin sağlanmasına çahsilm-s.hr. 

Bu şekilde amalhatlarım ve esaslarını belirttiğiniz seminerler şunlardır : 
a.) Metal sanayi ile ilgili som.ine.4er : 
Bu scwlner.br Ifo^n seme başlıyan ve Meta! - Iş Federasyonunun da katılması ile güç kazaman seminer faaliyetinin bir devamıdır. 

Birinci seminer; 26 - 20 Şubat 1908 t r r i lderbee Ar.kara'd'a . W a l Skvo.ltalar Konferans salonunda Makine Kimya Budüstıisiue bağlı (bizi Fi-
şek hVıbhrkası, Makine Sanayi Müessesesi, Uça.k Fabuikası, Marangoz Fabrikası, Maske Fabrikası, Kapsül Fabrikası ve cevne işyerlerindeki İsveri 
Fmniyet Kemitesi üyoleri, sendika 'temsilelleri ve'dknik eIeminlar Mıı ddüznleemişttir 

İkinci seminer; Yine Ankara'da, Makine Kimva Endüstrisi Konferans saionunda Sağlık ve So<va'l Yardım Bakanlığı elemanlar, ile müştereken 
daha uzun süreli daha geniş bir program dâhilinde S . 4 . İ «Kİ8 - 1 i) . 4 . 1968 tarihleri arasında uHHİnnştır. 

Bunlardan başka Bakanlığın mütebassıs elemanları muhtelif müesseseler taraifi.nkk.il tertilbedilmiş seminerlerden konferansçı olarak vazife al
mıslardır. 

])) Tekstil Sanayii ile ilgili seminerler : 

Bu mevzuda, Birinci Bölge Semineni; 5 . 2 . 1968 - 9 . 2 . 1968 tarihleri arasında İzmir'de yapılmıştır. Teksir Sendikası, 'Süımerbank Genel Mü-
diu.lüğü ve İzmir Sanayi O.lasının da işbirliği al.tm.cla Oalana Bakanlığı tara.f.mdan düzenlenen bu seminer İzmir Sanayi Odası Konferans salonun
da başlamuş, bilâhara salonun-kâfi gelmemesi karşısında İzmir Tekstil Okulu talebelerinin de istifadesini teminen mezkûr (»kulun konferans salonu
na intikal etmilımistir. 

Bu sev^ıcrde İzmir Basma ıSaınayii Müesseseni, Izmir Basma Sanayi, Denizli Basma Fabrikası Nazilli Basma Fabrikası Sanayii Müessesesi, Ma
nisa Tekstil Samayii T. A. Ş. Bergama Pamuk İpliği Dokuma Samayii T. A. Ş., Antalya Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T. A. S., İsparta Balı Mü
essesesine ve bölgedeki diğer- müesseselere bağlı işveren vekili sendika temsilcisi ve teknik elemanlar katı İm ıslandır. 

İkinci grup bölge semineri; yine aynı şekilde SünuM-l>a.nk Genel Müdürlüğü, Teksif Sendikası ve Sanayi Odasının işbirliği altında 1 - 5 Nisan 
1968 talihlerinde Adana'da yapılmıştır. Adana, Mersin ve Çukurova bölgesinde öael kainin sektörüne bağlı mensucat işyerlerinin aynı mahiyetteki 
personellin katıldığı bu seminer Verem Savaş Derneği Konferans Salomunda yapıımıstır. Bölgedeki Sümerbank Falbrikala tundaki sınai emniyet ko
miteleri üyeleri ile sendika temsilcilerinin yanı başımda Güney Sanayi, Bossa, Millî Mensucat, Pafctaş öabucaik v. s. gibi bölgenin ileri gelen özel 
sektör müesseseleri geniş nöbette katılmışlardır. 

Üçüncü Grup Bölge Semineri; Bursa ve Marmara 'bölgesini feapsıyacalk şekilde düzenlenmiştir. 

http://oidyovi.zii.eil
http://likka.it
http://i�vc-.en.in
http://�ahsilm-s.hr
http://som.ine.4er
http://scwlner.br
http://taraifi.nkk.il
http://al.tm.cla
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29 . 4 . 1968 - 4 . 5 . 1968 Itanihleri arasında Bursa Merinos Fabrikası Konferans Salonunda yine (bölgenin özel ve kamu sektörüne hağlı men
sucat işyerleri, sendika temsileileri ile Sanayi Emniyet Komitesi üyeleri kaıtdmışlıaiTİır. 

Bütün bu seminerlerde bilhassa memnuniyctle kaydedilmesi gereken husus, seminerlerin baştan so,n.a kadar büyük bir ilgi ile t ahib edilmesi ve 
»venenierin vasıta ve diğer imkânları ile bu çalışmalara -katılırdandır. 

Plân gereğince bu seminerler diğer bölgelere de teşmil, edilecektir. 

e)' Karayollanı. yapım işlerine ilişkin seminer : 
Bu seminer Yol - İş Federasyonu ile işbirliği altında 6 - 9 Kasım 1968 tarihleri arasında Ankara'da Türk - İs Konferans Salonunda tertip 

edilmiş ve aynı metot dâhilinde ilgililerle birlikte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konuları tartışılmıştır. 
Eğitim faaliyetine önümüzdeki sene içinde bilhassa mobil bir ünitle 'takviye edilmiş şekilde V ; Sağhğı ve İs Güvenliği Merkezinin de faaliye

te geçirilmesi suretiyle plfuılı ve şümullü bir şekilde devam edilmeği ilgililerce ifade edimiştir. 
d) Yayın işie:d : 
iş i t imin bir kolu, vasıtası ve çalışmaların -bir devamı mahiyetimle olan İşçi Sağlığı ve İş G ü v e n l i n e ilişkin vaynı faaliyetine de büyük bir 

önem verildiği görülmektedir. 
Hızlı sanayileşme çabası içinde bulunan memleketimizde lüzumu çok fazlasiyie hissedilen konulardan birisi de hu sahada literatüre duyulan 

ihtiyaçlar. Bu bakımdan hakanlığın bu sahaya verdiği ehemmiyet yerine masraf bir gayret olarak nitelendirilebilir. 
Özellikle ayrı bir teşkilâtı olmamasına raine en kendi imkânları dâhilinde ve kendi personeline tercüme ve hazırlatmak suretiyle yapılan hu 

faaliyetin evvelce de bahsi geçmiş «buluıaı is ;i Sağhğı ve iş Güvenliği Merkezinin çalışmalar] i.- daha VV.-IK.-İ bir vola yöneleceği tahmin edil
mektedir. 

Neşriyat arasında birinci merhalede ge.-en seno yayma haşlanm.s, BHeşik Amerika Çalışma" Bakanlığınca özel bir komisyona hazırlattırılmış 
bulunan ve eğiticilere rehber mahiyetindeki (Jea ders Quide) serisi tamamlanarak ilgililerin hizmetine sunulmuştur. 

Bundan başka İngiltere Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış güvenlik. Sağlık ve Sosyal Yardımlar (Safeyt - Health and Welfare) serisinden lü
zumlu görülenler dilimize aktarılmış, bunuıı yanı başında inşaat işleri ile ilgili olarak Almancadaı, S kitap tercüme edilerek nesrine tevessül 
edilmiş, ayrıca Fransızeadan bina inşaatı ile ilgili alarak teşkilâttan alman müsaade ile 2 kitabm tercümesine başlanmıştır. 

İsim ve mevzuları ile kitaplara bir göz atılacak olursa : 
Maden Ocaklarında Tehlikeli dazlar ve Ocak Yangınları, 
Kuru Temizleme İşlerinde İs Güvenliği Tedbirleri, 
İşyerinde Suni Aydınlatma, 
Tekstil Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İs Güvenliği Rehberi, 
İş Kazalarının sonuçlarını Derleme ve Değerlendirme, 
Sanayide Renklerin Dili ve Kişisel Korunma Teçhizatı, 
İşçi Sağlııh ve İş Güvenliğini Sağlayıcı Tedbirler, 
El Aletlerinde ve Çalışılan Yüzeylerde Güveniik Tcdbirleriı 
Yapı İşlerinde İş Güvenliği (serisi) olarak; 

http://-biiluna.il
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Marangoz Daire Testere Tezgâhları, 
Merdivenler, 
Yükler, 
Toprak Hafriyatı, 
Muvakkat İskeleler, 
Halat ve Zincirler, 
İşyeri Düzeni, 
Ferdî Korunma, 
feci Sağlığı ve İş Güvenliği alanında şiddetle duyulan bir ihtiyacı karşılıyacak eserler mahiyetini taşıdığı kolayca müşahede edilir. 
e{ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meirkezi • 
h hayatının muhtelif problemlerini ve çalışanların sağlığını bilimsel metotlarla ele alıp incelemek, sanayiin gelişmesine paralel olarak ortaya 

« k a n güvenlik Sorunları üzerinde gerekli araştırmaları yapmak gayesiyle Hükümetimizin Birleşmiş Milletler özel Fon İdaresiyle ortaklaşa plân
ladıkları «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği M e r t a i » projesi karşılıklı imza formaliteleri tamamlanarak X . 9 . 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe 
gtomş bulunmaktadır. 

Gemi seneki Bütçe Raporunda maksat, gaye ve malî portesi ile tatbikat plânı tafsilen arZ edilmiş bulunan bu merkezin en kısa bir zaman
da tam randımanlı .bir çalışmaya yönelmesi bakımından Bakanlık tarafından gerekli bütün tedbirlerin alındığı görülmüştür. 

Dürt seuoye sari bir ak i lde plânlanmış 1 49') HM Amerikan Dalârı tutarındaki 'bu proje gereğince m 000 Amerikan Dolan karşılığı Birleş
miş Milletler Özel Fon İdaresi tarafından proje meneceri, eksper, burs ve teknik malzeme ve cihazlar ihtiyacı karşılanacak, .mukabilinde, Türk 
Hükümeti (Çalışma Bakanlığı) bina, arsa, merkezde çalışacak teknik ve idari personel ile büro giderleri ve yardımcı malzeme «ağlanacaktır . 

Merkez binasının inşasına kadar muvakkat bina kiralanarak en kısa bir zamanda faaliyete. geçirilecektir. 
Bu şartlar altında program gereğince; 
Program meneceri üzerinde mutabakata varılmış ve seçilmiş olan meneeer gelerek vazifeye badaınıştır. 
Muvakkat bina kiralanmıştır. Bu binada Merkezin asıl" binasının inşasına kadar faaliyete devam edilecektir. 
Uygum bir arsa bulunması için Hazine ve Belediye arsaları üzerinde incelemeler yapılmış fakat istenilen vasıfta bir arsa bulunamadığı için şa

hıslardan mubayaa zarureti doğmuştur. Arsanın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerine yakın bir yerde bulunması ilerdeki koordine' çalış
malar bakımından faydalı mütalâa edilmektedir. 

Projenin Türk Meneceri lolarak Müdür ve Müdür Muavini tâyin edilerek yabancı proje meneceri ile ortak çalışmaya başlamışlardır. 
Seksiyon şefleri olan Türk mütehakıslar tesbit edilerek dışarıda yapacakları eğitim ve inceleme pT Ogramlannın\azırlauması bakımından Bir

leşmiş Milletler Çalışma Teşkilâtına durum aktarılmıştır. 
Projeyi yürütecek yabancı uzmanlarda aranacak kalifeksiyon ve vasıflar tesbit edilerek uygun namzetlerin araştırılması yönünden ilgili teşek

küle gönderilmiştir. Yapılacak namzet tekliferi formasyonları, tecrübeleri ve sair yönden tetkik edilerek uygunları seçilecektir. 
Malzeme ve mefruşat listesi tesbit edilerek icabına tevessül olunmuştur. 
Bu durumda çjok kısa bir zamanda faaliyete geçebilecek bir hale geldiği anlaşılan müessesenin Memleket îşei Sağlığı ve İş Güvenliği problem

leri yönünden büyük bir ihtiyacı karşılayacağı ve bu sahadaki çalışmaları daha metodik ve ilmî esaslara istinadettireceği muhakkaktır. 
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3. Teknik Yardım ve Eğitim Çalışmaları : 
Burslar : 
Bakanlığımızın ve Bakanlığımıza bağlı kurumların memurlarının sosyal, ekonomik ve teknik konularda daha geniş bilgi ve tecrübe ile teç

hiz edilerek, görevlerini daha başarılı ve etkili bir tarzda ifa edebilmelerini sağlamak maksadiyle AID tarafından tahsis edilen «arabuculuk, uz
laştırma ve tahkim» kontularında altı elemanımız üç ay müddetle Amerika'ya gönderilmiş ve ayrıca aynı projeden üç elemanımızın da 1969 yılın
da Amerika'ya gönderilmeleri sağlanmıştır. 

Avrupa Konseyinden sağlanan üç aylık bir burstan istifade edilerek sınai münasebetler konusunda incelemelerde bulunmak üzere Bakanlığımızdan 
Mr eleman üç ay müddete İngikereVe .gönderilmiştir. 

Uzmanlar : 
Halen Birleşmiş M i l l e r d e n , iş başında eğitim projesinden sağlanan ite uzman Bakanlığımız i , ve feci Bulma Kurumunda çalışmaktadır. 
Sigorta işlemlerinin mökaniza^on konusunda AID den temin edilen bir uzman Bakanlığımı; Sosyaİ Sigortalar Kurumunda çalışmalarını bitirerek 

1968 Ağustos ayında memleketimizden anılmıştır. 
( 2 7 7 - 1 5 - 4 9 - 3 9 7 ) s a i , ı l ı v e ü ç y ı l s ü ^ i ( i ş ç i - i s r c r e n münasebetleri) projesi uyarmea, uzlaştırma, arabuluculuk, tahkim ve c a l ^ a m m u a t m m 

uygukınması konularında' 1966 yılmda, Çalışma Gentel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Kelen AID . « a n ı , 1967 vılmda da çalışmalarına de
va:,!,. etmiş ve 1968 baharında ınonüekartine dönmüş ve yerine projeyi devam ettirmek üzere başka' bir uzmanın gelmesi sağlanmıştır. 

Eğitim faaliyeti 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarmm karşılanabllmesi ic'in bütçemize konan ödenekten gazete 
ve dergi ve' maddi yardmı yapılması sağlanmış bulunmaktadır. 

•tenriş ydlarda olduğu gibi 1968 yılmda da Yakın ve Orta - Doğu Çahsına Enstitüsünde, Beş Yıllık Kalkınma Plânında ver almış bulunan inam 
gücü ve verimlilik, isçi - işveren ilişkileri sevk ve idare, işçi sağlığı, iş güvenliği ve diğer ekonomik, so,val ve teknik konularda eem'an (10) seminer 
düzenlemiştir. İsçi /İşveren özel ve resmî sektör temsilcilerinin iştirak ettikleri ve çoğunlukla. Enstifcü"binasında, vapılan bu seminerlere toplam ola
rak 692 yi aşknTkfci katılmıştır. isçi - işveren ve diğer sektörlerden gelen teklifler üzerine, «931 sayılı İş Kanunu» konusunda yapılan seminer bir 
hayli ilgi görmüş ve seminerde, bu kanun eskisi ile mukayese ddilmiş ve özellikle getirdiği veniliMer üzerinde durulmuştur. Seminerler, panel yuvar
lak masa,, konferans şeklinde yapılmış ve her seminer sonunda o seminer konusu hakkında* değerlendirme yapılmış ve ^miner notları bastırılmıştır 
1968 yılı Enstitü eğitim faaliyetleri aşa lda belirt1lmişşir 



37 - Çalışma Bakanlığı - 1 0 0 4 

Sıra No. 

7 
8 

9 
.10 

Konu İştirakçiler 

Türkiye'de insangücü sorunları 

Endüstride sağlık ve güvenlik hizmeti 
Baymdırhk işlerinde iş güvenliği 
Kaynak işlerinde iş güvenliği 
2 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânından 
Plânında sosyal problemler 
Türkiye'de teknolojik gelişmenin yarat
tığı sosyal problemler 
Sanayide kadın işçilerin korunması 
Sanayide çocuk ve gene işçilerin korun
ması 
İş kazaları (Korunma Sigortası) 
Muhasebe ve levazım isleri 

Resmî ve özel sek
törden 60 

» 8 0 
» UY,\ 
» 70 

72 

65 
65 

4!) 
ur, 

12 

15 - .17 Ocak 1908 
12 - 17 Şubat .11)08 
25 - 30 Mart 1908 
12 . 16 Haziran- 1968 

18 - 22 Haziran 1908 

9 - 1 2 Temmuz 1908 
25 - 27 Eylül 1908 

2 1 - 2 - Hkim 1908 
4 - 8 Kasım 1908 

18 - 22 Ka.am !-;8 

Enstitü, seminer çalışmaları haricinde, özel ve rewmî aktöre mensup muhtelif müesseselerdcn vâki, is güvenliği, isçi sağlığı, is emniveti konularm-
daki taleplerini de imfcânları nöbetinde karşılan,aya, gavret etmiştir. Ayrıca, «özü edilen kmmlard-aki mevcut filimler,'öğretmenler ve teknisyenler ne
zaretinde Enstitü binasında veva ınnesse^lerdekİ işçi ve'idarecilere gösterihhiştir. 

Ayrıca, anılan Enstitüde, Bakanlık vova 'bağlı kurum personeli için üç ay süreli olmak üzere Frans.zea ve İngilizce lisan kursları aemmstm İfatta-
da ikişer saat olmak üzere Enstitünün İngilizce ve kansızca mütercimleri tarafından demler verilmiştir. Bu kursa Bakanlık ve kurun, personel i olan 
İstanbul Teşkilâtından clemanları katılmıştır. 

4. - Sosyal güvenlik: 
'506 smuh Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe -irdiği tarihten 1968 yıh sonuna kadar peyderpey 62 Hde bir k"-,>,e te.mil edilmiş, avrıca bu iller

den 56 smda sigortalıların -es ve çocuklarının sağlık hizmetlm ünden yararlanmaları sağlanmışta-. 
1969 yılmda da iki ili -kaıpsıvan Adapazarı ile bir İli kapsıyan Zonguldak bölgelerinde bu mevzuatın bir kisive ve sağlık varda la r ı akımından da 

es ve çocuklara teşmili cMıetin^ gidilecek, böylece yukarıdaM rakamla r1969 yılı sonu itibariyle sıra ile 65 ve 59 â vükseimis olacaktır. 
* Zonguldak'ta E. K. İ. sinde eş ve çocuklara uygulanınçyaçaktır. 

Bu suretle, 1969 yılı ieinde eş ve çocukları sağlık yardımlarından faydalanacak o f l a m a sigortalı savısmm 650 000 e ulaşacağı tahmin edilmiştir. 
1969 vıh için tahmin 'edilen Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerJeri, s%ortalı sayıları ve sigorta Vardalarından faydalanan vaka sa.vılan 1967 

yılı fiilî 've 1968 yılı 7 aylık rafeaöılark mukayese i olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1 

6 

http://te.mil
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1967 
fiilî 

1968 
7 aylık 

1969 
talimini 

171 972 
1 069 387 

125 593 
652 

4 393 
538 108 
140 916 

2 627 
6 234 
4 328 
117 

58 sağlık istasyonu olmak 

.196 696 
1 182 500 

73 952 
540 

3 725 
834 739 
93 544 

2 198 
5 881 
2 509 
4 845 

ii*-. 1 2 2 

22Ö 000 
1 300 000 
150 000 

800 
5 300 

613 500 
170 000 

3 500 
9 500 
4 800' 
6 000 

olan sağ lık tesisleri 1968 vılı sonunda. 

İşyeri sayısı 
Sigortalı sayısı 
İş, kazası ve Mes.Hast,Vak. 
isk.veMes.Hast.ölüm » 
lHk.veMes.Hast, Mal. 
İstirahat alan Hast, 
Analık 
Mâl. Yaş. ve ölüm sigortasından 

Malûller 
Yaşlılar 
Ölüm 
Evlenme 

1968 yıh başımla 42 yataklı sağlık tesisi 22 yataksız dispanser ve 

a) Yataklı saghk tesisim ve yatak sayısı : 
İskenderun Hastanesinin 30 yataktan 120 yatağa 
Antalya Hastanesinin 30 yataktan 120 yatağa 
Nazilli Hastanesinin 15 yataktan 50 yatağa 
Denizli Hastanesinin 30 yataktan 80 yatağa 
'Balıkesir Hastanesinin 80 yataktan 120 yatağa 
Erzurum Hastanesinin 35 yataktan 255 yatağa 
Erzincan Dispanseri 120 yataklı hastaneye 
Ordu Dispanseri 30 yataklı hastaneye 
Rize Dispanseri 142 yataklı hastaneye 
Fethiye'de 50 yataklı hastane acıklı. 
B a t W d a 30 yataklı hastane adıldı. 
Ivırklarelitı'de 50 yataklı hastane acıklı. 
Tatvan'da 50 yataklı hastane amildı." 
İstanbul Erenköy'de 50 yataklı sanatoryum açıl'dı. 
İzmir Tepeeikte 200 yataklı doğumevi açılmıştır. 
Bu suretle yataklı sağlık tesisi biri yatakh dispanser olmak üzere 51 e yükselirken yatak sayısı da 7 297 den % 18 bir artışla 8 615 e ulaşmıştır. 

http://isk.veMes.Hast.�l�m
http://lHk.veMes.Hast
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b) Dispanserler: 
1968 yılında, Erzincan, Ordu ve Rize dispanserleri hastane haline gelmesiyle dispanser s ayandan 3 düşülmüş, 
Adana Karşıyaka Sağlık İstasyonu Dispanser olmuştur. 
I M u Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
İsparta Sağlık İstasyonu Dispanser olmuştur. 
'Bandırma Sağlık İstasyonu dispanser- olmuştur. 
Çan Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Bilecik Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Maraş Sağlık İstasyonu dispanser- olmuştur. 
Kazhı^sime bağlık İstasyonu dispanser ^olmuştur. 
Sağmalcılar Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Afyon Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Emet Sağlık İstasyonu dispanser olmuştu,-. 
Salihli Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Tamus Sağlık İstasyonu dispanser olmuştur. 
Gölcük'te yeni bir dispanser açılmış bu suretle dispanser sayısı 14 ilâve edilerek 3> e yükselmiştir. 

c) Sağlık istasyonları : 
Yukarıda belirtildiği şekilde, Adana Karaşıyaka, Bolu, İsparta, BaıMırma, Can, Bilecik, Maraş, IMıçeşme, Sağmalcılar, Afyon, Emet, Salihli 

ve Tarsus Sağlık istasyonları dispanser olmalar-! sdbebiyle, sağlık istasyonlar/ sayısından lo sağlık istasyonu düşülmüş, ayrıca 1968 yılında acılan 
Oeyihan, Düzce, Kırıkkale, Burdur, Edremit, Mustafakemalpaşa, Ödemiş, Çayıröva, Kayseri, Yeni «anaya Çarşısı/Kaysiri Sümer, Adıyaıman, Tur
gutlu, Amasya, Sinop, Ardeşeıı, Van Sağlık istasyonları olarak sayıya 16 ilâve edilerek 1968 yılı «onunda "sağlık istasyonları sayısı 58 den 61 e 
yükselmiştir. 

1969 yılında inşaatı tamamlanmak suretiyle veya. kiralanmak suretiyle 'hizmete açılacak, yatak sayıları artırılacak veya tebdil edilecek sağlık 
tesislerimiz aşağıda gösterilmiştir: 

a) Yataklı sağlık tesisleri: 
o7 yataklı Adapazarı Hastanesi 120 yatağa, 
•80 yataklı Elâzığ Hastanesi 255 yatağa, 
18 yataklı Konya - Ereğli Hastanesi 50 yatağa. 
İsparta Dispanseri 50 yataklı Hastaneye, 
Muğla Sağlık İstasyonu 80 yataklı hastaneye, 
Edirne Sağlık İstasyonu 50 yataklı hastaneye, 
Uşak Sağlık İstasyonu 50 yataklı hastaneye, 
Karabük Sağlık İstasyonu 120 yataklı hastaneye 
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çevrilmiş olacaktır. 
Ayrıca, Karadeniz Ereğli'sinde 120 yataklı bir hastane açılacaktır. Bu suretle yataklı tesis sayısı 54 e yatak sayısı da 9 425 e yükselecektir. 

b) Dispanserler: 
İsparta Dispanserinin hastane, Giresun Sağlık İstasyonunun dispanser haline gelmesiyle, 1969 yılında dispanser sayısında fcir değişiklik olmı-

yacaktır. 

c) Sağlık istasyonları : 
Muğla, Edirne, Uşak ve Karabük Sağlık istasyonlarının hastane haline gelmesi sebebiyle sağlık istasyonları sayısı 4 eksilecek ve Gelibolu, Kon

ya - Karaman'da yeni sağlık istasyonları açılacak, bu suretle 1969 de sağlık istasyonu sayısı 61 den 59 a düşecektir. 
Netice olarak 1969 yılında, yataklı sağlık tesisi 54, yatak sayısı 9 425, dispanser sayısı 52, sağlık istasyonları sayış* de 59 olacaktır. 
Sağlık tesislerinde tedavi faaliyetleri : 
Son üç yıl tatbikatından e]de edilen neticelere göre bir sigortalıya isalbet eden yatak gün sayısı ile poliklinik sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar Yatak - gün sayısı Poliklinik sayısı 

1965 2,03 6,30 
1966 2,05 6,96 
1967 2,01 7,39 

Tedavi faaliyetleri : 
Kurum sağlık tesislerinde ve anlaşmalı doktor ve müesseselerde yapılan tedavi faaliyetleri 1967 fiilî, 1968 7 aylık ve 1969 tahminî rakamları mu

kayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Yatak - Gün 

Kurum tesisi Anlaşmalı Toplam 

1967 (Fiilî) 1 616 869 394 780 2 011 649 
1968 (7 aylık) 986 808 236 683 1 223 491 
1969 (Tahminî) 2 080 000 420 000 2 500 000 

ı 
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Poliklinik 

1967 (fiilî) 
1968 (7 aylık) 
1969 (tahmini) 

Kurum 
tesisi Anlamalı Toplam 

. • { 

5 981 174 1 401 828 7 382 997 
4 077 903 918 842 4 996 475 
7 100 000 1 800 000 8 900 000 

Yatırımlar : 
1967 yılında lüzumlu görülen idare, sağlık tesisleri ile akaar binaları ve kalkınma plânına uygun olarak devam ede-n yatırımlar için 126 024 000 

lira, yeni yatırımlar için 47 300 000 lira olmak üzere 173 324 000 liralık bir yatırım yapılacaktır. 

Gayrimenkuller : 
1969 yılı için tahmin edilen gayrimenkuilerin durumu 1966, 1967 yılları ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1967 don 
Fiilî 

1967 den 
muvakkat 

1968 ,den 
tahmini 

Rant binaları 
İdare binaları 
ıSa£ tes. binaları 
>Müş. kul. binaları 
Hisseli binaları 

•Toplam 
Arsalar 

Genel toplanı 

80 481 949 80 «56 678 80 856 678 
10 756 956 11 653 126 11 653 126 

337 651 988 404 229 578 464 223 578 
72 735 891 89 207 762 89 207 762 

8 944 747 24 714 402 24 714 402 

510 571 531 610 661 546 670 655 546 
145 089 437 146 893 261 188 893 261 

055 660 968 757 554 807 859 548 807 

Yukarıdaki tablonun tetkikinden de görüleceği üzere gayrimenkulken 1969 yılı sonundaki tutarı 859 548 807 liraya yükselmiş olacaktır. 
îşçi meskenleri : 

a) 1968 Eylül ayı sonu itibariyle Kmlâk Kredi Bankası aracıhğı ile 504 389 577 lira, Kurumca 'kooperatiflere 665 888 988 lira olmak üze
re cem'an 1 169 440 987 lira kredi açılmıştır. 
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Açılan bu krediler için Kmlâk Kredi Bankası tarafından 502 432 518 lira, Kurumca kooperatiflere 475 353 052 olmak üzere 977 785 543 lirası 
ödenmiştir. 

b) 1968 yılı için işçi meskenlerine 150 000 000 lira ayrılmış olmasına rağmen Eylül sonu itibariyle 158 662 472 lira kredi tahsis edilmiş 
olup, fiilî ödemenin yü sonunda 175 000 000 u aşacağı umulmaktadır. 

1969 yıh için konut sahibi olmak istiyen sigortalı sayısının artacağı düşünülerek 200 000 000 lira tediye edileceği tahmin edilmiştir. 
e) Şimdiye kadar yapılan işçi meskenleri adedi 35 708 dir. 

Kurum varlıkları : 
1967 yıh sonunda kurum varlıkları 6 283 890 000 lira™ ulaşmıştır. 1969 yılında 9 milyara ulaşacağı umulmaktadır. 
1969 yılında »ahakkuk edecek gelirler için 2 624 000 000 liranın tahsil edileceği, buna mukabil fiilî giderlerin 1 165 000 000 liraya ulaşa

cağı, arada meydana gelen 1 459 000 000 liranın plasmana müsaidolacağı tahmin edilmiş, bu meblâğın yatının sahaları aşağıda gösterilmiştir. 

1. İnşaat 165 000 000 
2. Gayrimenkul mubayaası 15 000 000 
3. İşçi meskenleri 200 000 000 
4. Sanayi kredisi 10 000 000 
5. Munzam imkân (tahvil mubayaası) 1 069 000 000 

Toplam 1 459 000 000 

5. iş ve işçi Bulma faaliyetleri: 

Her geçen gün istihdam alanında fonksiyonları ve hizmetleriyle ağırlığını hissettiren İş ve İşçi ıBulma «Kurumu 3008 .sayılı is Kanununun 
63, 64 ve 3612 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine dayanılarak 4837 «ayılı Kanunla kurulmuş ve merkez teşkilâtı 15 .Mart 1946 tarihinde fiilen 
çalışmaya başlamıştır. 3008 sayılı İş Kanununu değiştiren 931 sayılı Kanunun 84, 86 ncı maddeleri de İş ve İşçi Bulma Kurumuna önemli vazi
feler yüklemişt i r . Kuruluşundan bugüne kadar geçen 22 senelik devre zarfında karşılaştığı maddi ve teknik' ^zorlukları imkânlariyle sınırlı 
olarak yenen Kurumun mutlak başarıya ulaşması bundan önceki yıllarda bütçe - plân Komisyonuna sunulan raporlar ile -Birinci ve ikinci Beş 
Yılık 'Kalkınma Plânlarında da açıkça belirtildiği üzere, malî ve teknik yönlerden güçlenmesine bağlıdır. Yıl içinde toplanan XV. Danışma 
Kurulunda söz alan konuşmacılar da ittifakla takdire değer buldukları kurum çalışmalarının müessiriyetinin artırılması için bu nokta üzerin
de ısrarla durmuşlar ve (Kurumun malî bakımdan ıgüçlendirilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmişlerdir. 

931 sayılı is Kanununun 84 ncü maddesiyle, her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat niteliği olan öbü:vişler için bilgi toplamak, iş üsteme ve is is
teme ve iş aramanın düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, isei ücretlerinin iniş - çıkışlarım izleyip geçim şartlarındaki yükseklikle 
karşılaştırarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta "yahut b i / bölgede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tes-
bit veya bunların uygulanmasına yardım etmek, çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayımlamak, mesleğe yöneltmek, 
işçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) yetiştirilmesi için gerekli olan tedbirler üzerinde caymak ve hizmet akitlerinin 
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yapılmasına aracılık etmekle görevlendirilmiş olan İş ve l§ei Bulma Kurumunun genel -olarak sosyo - ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesine 
Ibağlı (bulunan ve özellikle (kalkınma faaliyetleri içindeki payı ile kendi olanakları ya da çeşitli kuruluşların işbirliği ile ulaşmak zorunda bu
lunduğu amaçlarını, 

Anayasamızın gösterdiği, iktisadi ve sosyal hayatı tam çalışma esasına göre düzenlemek, 

•• MledeMya'da 1944 yılında imzalanan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının gaye ve hedeflerine ait beyannamede öngörülen tam çalışma seviyesi
nin yükseltilmesi ve işçilerin maharetlerini ve bilgilerini tamamen gösterebilmekle zevk duyacakları işlerde çalıştırılması, mesleklerinde yetiştiril
meleri için imkânlar sağlanması hususlarını gerçekleştirmek, 

5543 'sayılı Kanunla onayladığımız 2 numaralı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sözleşmesi gereğince merkezi bir makamın kontroluna taJbi resmî. 
parasız iş bulma hizmetinin devamını sağlamak. 

5448 sayılı Kanunla katüdığımm 88 numaralı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sözleşmesinin belirttiği, tam çalışmanın sağlanmasına ve idame
sine, müstâhsil kaynakların geliştirilmesine ve bunlardan istifade edilmesine matuf millî programın ayrılmaz bir parçası olarak is piyasasını en 
iyi bir tarzda teşkilâtlandırmak, 

Teşkil etmektedir. 
Bu görev alanlarını kapsıyan 1968 yılı çalışmalarım tetkik ettiğimiz zaman Kurum hizmetlerinde b::, gelişme olduğu müşahede edilmektedir. 

Yayın ve tanıtma: 
Yayın ve tanıtma çalışmaları bakımından da 1968 yılı dikkati çekmektedir. 1967 yılında alman bir teksir makinasmın basarı ile kullanılması 

sayesinde yayın faaliyetlerinin geniş ölçüde arttığı, kitap, broşür,'bülten, formüller ve diğer evrakın basıldığı ve bu suretle tasarruf sağlandıği 
teaMt edilmiştir. 1966 da, 5 .1967 de 9 olan yayın adedinin 1968 de 17 ye yükselmesi başarının açık örneği olarak göze çarpmaktadır, ' i ler ay 
10 bin işyerine dağıtılan is Arayanlar Bülteni ile 
6 bin işgücü kaynağına 'dağıtılan Açık İşler bültenleri sayesinde Kurum hizmetleri geniş bir işçi ve işveren kütlesine duyurulmuştur 

Bu arada hizmet yaliyle tanıtmayı esas alan Kurumun TRT İdaresiyle yaptığı sıkı temas sonucu İş Arayanlar ve Acık isler bültenlerinin 
Türkiye Radyolarında yayımlanmasını sağlaması da bir başarı niteliğindedir. 

Plasman : 
Dahilî plasman konusunda Ekim ayı sonu itibariyle 1967 yılında 299 873 olan erkek müracaatın. 337 330 a, 111 689 olan kadın müracaatın 

139 865 e toplam müracaatın da 65 633 faz]asiyle 477 195 e yüksekliği buna paralel olandc 1TO7 nirı ilk 10 ayında 152 920 olan erkek plasmanın 
184 528 e, 98 401 olan kadın plasmanın 119 272 ye, toplam plasmanın da 52 469 bir artışla 303 800 e ulaştığı, yine önleyici tedbirler sonucu 1967 de 
1 114 olan transfer plasmanların da 1968 in ilk 9 ayında" 5639 a yükseldiği tesibit edilmiştir. 

Eğitim : 
3457 sayılı Kanun gergince, iş piyasasında ihtiyaç hissedilen vasıflı işçi yetiştirmek gayesiyle 1968 Kabm ayı sonuna kadar 145 kurs aeılmıs 

olup bu kurslardan 1967 yılımda açılıp da bu v,l hinde sona erenler dâhil olmak üzere 148 kurs siona ermiş ve 2 195 kişi mezun olmuştur " ' 
Bu arada eğitim çalışmalarının yeterli olmadığı dikkati çekmektedir. Bu tamudaki duraklamayı 1966 vdmda kurumca karşılanan ders ücretle

riyle malzeme masraflarının, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâmnda istihdam öncesi eğitimin Millî İditim Bakanlığına bırakılması' sebebivle kursların 
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Millî Eğ i t im Bakanl ığ ınca açılmasına (bağlamak -mümkündü*. B u nedenle 1968 yı l ında Millî Eğit im Bakanlığı ile müştereken kura açılmıştır. 
Yurt dışına işçi ş e v k i : 
1967 yı l ında 1966 y ı lma naza ran 17 1.10 fa rk la 8 855 e düşen yu r t dışı p lasmanın 17 . 11 . 1968 tar ihi i t ibariyle 28 497 « u M a 37 352 ye 

yükseldiği ve bu suretle yu r t dışına işçi şevkinde % 322 bir ar t ış okluğu tesbît edilmiştir. 
Avus t ra lya 'ya işçi şevkine de bu yıl baş lanmış ve 52 kişilik olan kafilenin ilki 13 . 10 . 1968 de ikincisi de 14 . 11 . 1968 de gönderi lmişt i r . 

Bu giden işçiler beraber ler inde eş ve çocuklar ım da götürdükler inden , i d i l e r dâhil l nei kafile 168, 2 nci kafile 169 kişi olmuş ve her i k i kafile de 
«Qua.nt.as» Hava Yolları uçaklar iy le gi tmişt ir . 

Dış ülkelerde a l ı ş a n işçilerimizin y u r d a gönderdikler i döviz miktar ı 1966 'da 115 334 305 dolar iken 1967 de 92 436 246 dolara düşmüş 
.10(58 in ilk 4 ayına k a d a r devam eden bu d ü ş ü ş ü n yer ine sonraki ay la rda bir ar t ış kaydedi lmiş t i r . 31 . 10 . 1968 ta r ih i i t ibar ivie vu rda f i r en dö
viz miktar ı 82 097 921 dolar olmuştur. 

K u r u m 1968 yı l ındaki hizmetlerini 69 şube 26 büro ile y ü r ü t m ü ş ve 1967 ye naaz ran % 11 bir art ış la personel sayısı da 1 171 e yükselmiş
t i r . 

İş ve İşçi Bulma K u r u m u n u n diğer müspet hizmetlerinden biri de, bilindiği gibi, «Dış Ülkelere İşgücü Şevkinde Kooperat i f K u r a n Köylüle
re Öncelik Tanınması» projesidir . 

Pro jen in esası, köylerde kooperat if leşmeyi t e şv ik etmek ve muhtaç bulunan ya t ı r ım ve işletme sermayesini temin bakımından, her or tağın 
riri konusu köy kooperat i f ine 5 000 lira hisse ile ka t ı lmala ı ın , sağlamak ve bu hisseleri bir yıl içeris inde ödeyebilmeleri için de bu or tak la r ı önce
likle d,s ü lkelere çalışmaya göndermekdedir. 

U ve İşçi Bulma K u r u m u n c a ele a lman ve Bakan i ık l a r a r a s ı bir komiteden geçirilmek sure t iy le bir proje haline getir i len bu çalışmalara 1965 
yılında. 12 pilot köyde ku ru lan kooperat i f ler in ortaklar..,-.,, öncelikle dış ülkelere şevkleri ile Paslanmış ve bi lâhara 1960 yı l ında bü tün illeri 
kaps ıyan 284 köy kooperat i f i daha dâhil edilerek proje g e m l e i l h n i ş ve sermaye bir ikimi için her kooperat if ten ilk t e r t ip .olarak 20 or tağın dış ül
kelere öncelikle şevklerine devam edilmiştir. 

1968 yılı «onu i t ibariyle, süz konusu 296 köy kooperat i f ine daha evvel tahsis edilen 7 bö3 k o n t e n j a n d a n 3 53b ortağın dış .ülkelere şevkleri 
o-ercckIektirilmiş ve halen bu kooperat i f ler in b a n k a d a k i hes.-i.plarına. dış ülkelerdeki .ortaklardan döviz olarak 5 716 197- Türk Lirası .yelmig bu
lunmaktad ı r . 

1969 vıl ında, geri ka lan 4 127 o r t ağ ın dış ü lke lere şevkleri <le sağkvmua.sı İmlinde, bir yıl somonla 296 köy kooperat i f inin yalnız dış ülkeler
deki o r t a k l a r ı n d a n sağlanan hisselerle meydana i l e c e k , 0 . . , , ^ . - , takriben 20 035 000 Türk l â ran ım, baliğ oku-aktır. 

P."„ k o n ı - u ımob>rin en İ H ,,•!;«.n t a m h v,lh.•. : :,,•- ::,v, k H k k r i . iîc vet ini lmcmckte bir k ^ - , k ö r e l i r l e r i n ya t ı r ım projeleri tam bir iş
b i r l i - r.c-vevesi dâhi l inde Köy İşleri Bakanl ığın-a . bixxr y m l m n l r i a . v : ! t ,a ımîan murakabe ed i lmekte ve K"v [.deri Bakanlığınca. projeleri ya
ndan l:r k .b î ! la,o:)era!i;!er^ uzrm v m ! ^ , , 3 ü , ü k faizli r n k l i e r sağ lan . sa lda ve bu arada hibe suretiyle de bu ya t ı r ımla ra ka tk ıda bulu-
nu lmak tad . / . 

- k a k l a , m7 y d m l a mahsul depolan , konserve fabrika, . , rib topla aa merkezleri ve mandma t c s t l e r i n ! ihtiva eden 13 projevo (i 028 s7fi Kra-
lık k-edi sa r iammst ı r . 1968 yıl ında ise, süt t op l ama merkezleri, oıandn-a ve tavukçuluk tesislerini iht iva ^ ı ı 15 projeye de 2 006 800 l iral ık bir 
k red i sağ!anmıştır . 

http://�Qua.nt.as�
http://kloin.perat.ifi
http://hes.-i.pl
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1969 yılında 21 kooperatifin daha projeye alınması ve bu kooperatiflere o 225 000 liralık Devlet katkısı ve kredi sağlanması, Köy İşleri Bakan
lığınca programlaştırılmış bulunulmaktadır. 

Gerek dış ülkelerde çalışan ortakların taahhüt ettikleri hisseler karşılığı olarak memleketimize gelen ve gerekse Köy Hisleri Bakanlığınca sağ
lanan kredi ve hibeler, bu arada köylerdeki diğer ortakların hisseleri ile meydana gelen sermaye ile bugün bu proje kooperatiflerinin bü
yük bir kısmı ortaklarım refaha kavuşturacak <ve dolayısiyle köy kalkınmasını gerçekleşire e k sermaye terakümleri ile o k müspet yatırım
lara geçmiş bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak köylerde tüketim mağazaları açılmakta, ilâç ve fennî gübre bayilikleri yapılmakta, sahil köylerinde balıkçılık konusu ele 
alınmakta, traktör ve -biçer- dövirler alınarak ocaklar ın arazisi sürülmekte benzin istasyonları kurulmakta ve hattâ un fabrikası pastörize süt 
fabrikası inşa edilmekte ve nihayet en önemli /olarak da pazarlama konusu ciddî -bir şekilde etüdedilmckte ve kısmen de -gerçekleşti
rilmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda bu -çalışmaların daha da hızlandırılması suretime, sö;z konusu proje kooperatiflerinin biriken sermaye ile orantılı bir şekil
de daha da büyük yatırımları gerçekleştirecekleri ve böylece civardaki köylere de iyi bir örnek teşkil edecekleri umulmaktadır. 

III - D İ L E K VE TEMENNİLER: 

1. Anayasamızın 40 - 48 nci maddeleri ile Çalışma Bakanlığına geniş ölçüde görevler verilmiştir. Diğer taraftan bu Bakanlığın görevleri 1946 
yılından bu yana, başka bir deyimle 22 seneden beri gittikçe çoğalmış ve çoğalmakta devam etmektedir. Bu itibarla; 

a) Millet Meclisine Sunulmuş olan Bakanlık Teşkilât Kanununun süratle çıkarılması bakımından büyük bir gayret .gösterilmesi gerekmektedir. 
b) 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanununun tadili hakkındaki tasarının bir an önce kanunlaşmasına çalışılmalıdır. 
c) Çalışmaları son safhaya getirilmiş olan Tanın İş Kanununun Millet Meclisine intikali süratle sağlanmalıdır. ' 
d) İşsizlik Sigortası Kanun tasamı üzerindeki çalışmalar bitirilmelidir. 
e) Esnaf ve serbest meslek erbabının sosyal güvenliğini temin edecek tasarı hazırlanmalıdır. 
f) 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun tatbikattaki aksaklıklarını giderecek tadiller hakkında gerekli tasarı biran önce 

Millet Meclisine intikal ettirilmelidir. 
g) Tarımda sosyal güvenliğin temin edilmesi hususundaki çalışmalara hız verilmelidir. 
îı) Asgari Ücret Komisyonunun çalışmaları süratli bir şekilde yürütülmelidir. 
i): İş mahkemeleri kanununun tadil tasana henüz Millet Meclisine verilmemiştir. Tasarının ehemmiyeti .göz önünde tutularak kanunun çıkarıl

ması konusu üzerinde titizlikle durulmalıdır. 
j) Uzun yıllardan beri Millet Meclisinde bulunan, çalışma Komisyonundan geçerek Adalet Komisyonuna verilmiş bulunan temi alanında iş 

ve işçi bulma aracıları hakandaki tasarının kanuniaştırılmadı, tasdik etmiş olduğumuz Milletlerarası 96 sayıı sözleşme icabıdır. Mezkûr tasarının 
süratle kanunlaştırılmasına çalışılması gedmektedir . 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunda gerekli tadiller yapılarak bilhassa : 
a) (Sigortalılıktan ayrılmış malûl ve yaşlılar için yatarak tedavi imkânları sağlanmalıdır. Bu gibilerin eş ve çocukları da hastalık ve analık si

gortası içinde mütalâa edilmelidir. 
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b) Geçici işgöremezlik ödeneğinin hesaplanmasında işlemler basitieştirilmelidir. Ayrıca aylık bağlanması ile ilgili muamelelerin süratle yapıl
ması sağlanmalıdır. 

c) Sigortalılık niteliğinin son bulması halinde eş ve çocukların da sigortalının yararlandığı sürece sağlık yardımlarından faydalandırılması 
temin edilmelidir. 

d) Sosyal sigorta fonlarının iktisadi ve sosval kalkınma hedeflerine uygun olarak kullanılması ve kurumun mülkiyetindeki arsaların değerlen-
dirilmesi bakımından gereken tedbirler almmalıdir. 

3. İşbaşında eğitim, mesleke yöneltme ve çıraklık kanunu tasarısı biran önce nazırlanarak Millet Meclisine sunulmalıdır. 

4. iş ve İşçi Bulma Kurumunun : 
a) İnsan gücü tahminleri mevsimlik işçi tahavvülleri, işsizlik, az çalışma konularında olduğu gibi diğer konularda da gerekli ve yeterli tedbir

leri alabilmesi ve bu husustaki istatistikleri hazırlaması, 
b) Ziraatten sanayie vâki işgücü akımını göz önünde tutarak meslek eğitimi ve intibak konularında müsmir çalışmalar yapabilmesi, 
c) Ziraatte mevcut âtıl işgücünün başka bölgelere göc etmesine imkân bırakmamak üzere bunları bulundukları mahalde istihdam etmek bakı

mından el sanatları ve ziraat sanatlarını geliştirmek üzer; verimli bir çalışmaya girebilmesi, 
d) Yurt dışından gelen işçilerimizin sanayiimize elverişli şekilde işe yerleştirilmeleri, 
Bakımuıdan malî gücünün artırılması ve teşkilâtının yukarıki hedeflere ulaşacak tarzda genişletilmesi ve takviyesi zaruridir. 

RAPORTDÖR RAPORTÖR RAPORTÖR 
Yozgat Senatörü Corum Milletvekili iSamsun Milletvekili 
hmaü Yeşilyutt ~*Arslan Topçubaşı Kâmranı Evliyaoğlu 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.110 denel idare aylıkları 
12.111 Yakın ve Orta - Doğu Çalısına Enstitüsü 

aylıkları 
12.112 Dışj kuruluşlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

hizmetliler ücreti 
0 Sözleşmeli yabancı personel ücreti 

12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

12 000 

14 695 889 

9 575 557 

12 000 

12 000 

15 190 829 

9 950 557 

12 000 

9 950 557 

12 000 

15 240 829 

4 500 000 

414 000 
4 661 556 

1 
2 600 320 

1 865 420 

210 600 
24 300 

1 000 000 

4 875 000 

414 000 
4 661 556 

1 
2 633 700 

1 398 000 

235 700 

1 000 000 

4 875 000 

414 000 
4 661 556 

2 633 700 

1 398 000 

235 700 

1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

HUZUR ÜCRETİ 
12.421 275 sayılı Toplu h Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları ha
kem, kurullarına katılacakların huzur üc
reti 

12.422 931, 6253 ve 854 savdı kanunlar gereğince 
asgari ücret komisyonlarına katılacakla
rın huzur ücreti 
(Huzur ücreti toplamı : 550 000) 

12.430 Konferans ücreti 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

604 210 

73 000 
0 400 
7 000 
57 000 

810 
460 000 

558 000 

500 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

641 210 

73 000 
6 400 
7 000 
67 000 

810 
487 000 

565 000 

500 000 

641 210 

73 
6 
7 
67 

487 

565 

000 
400 
000 
000 
810 
000 

000 

500 000 

50 000 

8 000 

1 

4 200 

50 000 

15 000 

1 

4 200 

50 000 

15 000 

1 

4 200 
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Bölüm Madde 

12.811 
12.813 

12.821 
12.824 

12.841 

12.851 
12.853 
12.856 
12.861 

12.871 
12.872 
12.873 

Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARİ 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 926 000) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev volluğu 
Müfettişler yurt dışı geçici görev Volluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dm kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dwı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 515 161) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 348 601 

30 000 
80 000 

800 000 
12 000 

4 000 

100 000 
70 00 
50 000 
91 600 

6 000 
105 000 

1 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira I vira Lira Lira 

1 391 161 

30 000 
80 000 

800 000 
12 000 

4 000 

100 000 
70 000 
50 000 
134 160 

6 000 
105 000 

1 

1 441 161 

30 000 
80 000 

800 000 
12 000 

4 000 

100 000 
70 000 

100 000 
134 160 

6 000 
105 000 

1 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARİ 
12.910 275 sayılı Toplu Is Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanunu gereğince is ihtilâfları ha
kem kurullarına katılacak" olanların yol
luğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri' 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13J90 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 

- 1017 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

375 000 

75 000 

6ü 000 

160 000 
30 000 
30 000 
15 000 
5 000 

82 700 

10 
000 
000 
700 
000 

1 437 700 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 5 000 

404 500 

85 000 

70 000 

160 000 
30 000 
40 000 
14 500 
5 000 

100 000 

15 000 
15 000 
20 000 
50 000 

1 520 500 1 520 500 

404 500 

85 000 

70 000 

160 000 
30 000 
40 000 
14 500 
5 000 

100 000 

15 000 
15 000 
20 000 
50 000 
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Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon 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 

KlRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HlZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgüt
lerin yangımdan korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.230 Yargılama giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

235 000 

135 000 
100 000 

85 000 

10 000 

75 000 

060 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam: Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

235 000 

135 000 
100 000 

90 000 

15 000 

75 000 

691 000 

235 000 

135 000 
100 000 

90 000 

15 000 

75 000 

691 000 

1 000 

46 000 

47 002 

1 000 

46 000 

47 002 

1 000 

46 000 

47 002 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
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 
giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞITIM KURUMLARI GIDERLERI 
Kesim toplamı 

ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.361 Büro giderleri 
15.362 Ulaştırma giderleri 
15.364 Kira bedeli 
15.365 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.369 Diğer alım ve giderleri 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.891 Büro giderleri 
15.892 Ulaştırma giderleri 
15.894 Kira bedeli 
15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.896 Ziyafet giderleri 

- I0İ9 -

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 

1 

1 

1 675 500 

225 500 

60 000 
10 000 
150 000 

3 000 
2 500 

1 450 Ö00 

100 000 
150 000 
100 000 
15 000 
25 000 

Hükümetçe \ 
Madde Bö 

Lira 

2 

1 

1 

265 500 

100 000 
10 000 
150 000 
3 000 
2 500 

1 450 000 

100 000 
150 000 
100 000 
15 000 
25 000 

1969 
istenen 
»lüm toplamı 

Lira 

1 715 500 

yılı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 

1 

1 

265 500 

100 000 
.10 000 

150 000 
3 000 
2 500 

1 450 000 

100 000 
150 000 
100 000 

15 000 
25 000 

1 715 500 
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Bölmn Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.897 

15.898 

16.490 

16.710 

864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 
gerektirdiği giderler 
Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Birleşmiş Milletler teknik yardım progra
mı özel fon giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

11.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ÖDENEKLER R Bölümü toplaım 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 050 000 
10 000 

15 000 

15 000 

1 050 000 
10 000 

İ91 700 

15 000 

206 700 

1 050 000 
10 000 

191 700 

15 000 

206 700 

12 000 

14 695 889 
1 437 700 

47 002 
1 675 500 

15 000 

12 000 12 000 

15 190 829 
1 520 500 

47 002 
1 715 500 
206 700 

15 240 829 
1 520 500 

47 002 
1 715 500 
206 700 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 17 883 091 18 692 531 18 742 531 



37 - Çalışma Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 1021 -

( A / 2 ) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 JÛL için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l ira 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

0 

H İ Z M E T V E TURÎZM S E K T Ö R Ü 

Taşıt al ımları 

1 300 000 

100 000 

1 300 000 

100 000 

715 000 

715 000 

400 000 

715 000 

715 000 

400 000 

22.000 

23.000 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (özel fondan gelecek malzeme ve 
teçhizatın nakil ve ithali için nakliye, si
gorta, gümrük giderleri) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

400 000 

1 300 000 

100 000 

71f ) 000 

400 000 40i 

400 000 

715 000 

400 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 400 000 1 l l i 115 000 1 115 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKlLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.131 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

(İşçi Sağlığı ve Is Güvenliği Merkezi için 
satınalma) 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.771 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BÎRLÎK, 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) 

1969 yılı için 
1968 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 217 765 

11 840 782 

1 217 765 

11 840 782 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

600 000 

1 304 869 

15 020 000 

15 500 20 000 20 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.720 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
(A) fıkrası gereğince is ve İşçi Bulma Ku
rumuna yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

l 825 282 

2 450 

1 217 765 

11 840 782 
2 450 

13 060 997 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15 000 000 15 000 000 

2 450 2 450 

2 450 

600 000 
1 304 869 

15 020 000 
2 450 

16 927 319 

2 450 

2 450 

600 000 
1 304 869 

15 020 000 
2 450 

16 927 319 
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Rapor 

Sanayi Bakanlığının Kuruluş ve görevleri 

Sanayi Bakanlığı, 29 Haziran 1957 gün ve 6973 sayılı Kanunla; İşletmeler Vekâleti, İktisat ve Ticaret Vekâletinin Sanayi Umum Müdürlüğü 
ile Maden Umum Müdürlüğü ve Nafia Vekâletinin Nafia Şirket ve Müesseseleri Eeisliği bir araya getirilerek ve yeniden teşkilâtlandırılarak 
kurulmuştur. 

Fakat, el'an yürürlükte olan bu Kanunda Sanayi Bakanlığına aitmiş gibi .görünen birçok vazifelerle bâzı teşkilât üniteleri bilâhara teşkil 
.olunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıııa, bir (kısmi da Köy İşleri Bakanlığına, 'Devlet. Plânlama Teşkilâtına ve Türk .Standartlar Enstitüsü
nün Teşkilât Kanunu ile de bu Enstitüye devredilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığın halihazır görevlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür. 
1. Beşer yıllık kalkınma plânlarında ifadesini bulan sanayi politikasınL uygulamak. 

Bu politikanın uygulanması için bakanlığın elinde bulunan mevzuat ve aldığı tedbirler. 
Sanayi kotaları, montaj talimatı, yatırımlarda yerli, malzeme (kullanılması talimatı, organize sanayi bölgelerinin kurulması, standartların uy

gulanması ve kontrolüdür. 
Bu arada, mevzuatın müesaadesi nisbetinde ve daha ziyade endirekt yollarla fiyat murakabesi ve bilhassa plân politikasına uygun yatırım

larda bulunanlara yapılan teknik yardımı da zikretmek mümkündür. 
2. Küçük sanayi ve kasabalarla şehirlerde toplanmış el sanatlarını plân ve program ilkeleri istikametinde (geliştirmek. 
Bakanlık bu .görevini, Imeük sanayi erbabı ile el sanatkârlarının teşkilâtlanmalarına yardım etmek, küciük sanayi site ve çarşıları kurmak, 

meslekî kurslar açmak, ilgililere teknik bilgi ve malzeme yardımında bulunmak suretiyle yerine getirmektedir. 
3. Sınai mülkiyet işlerini yürütmek, 
4. Kendisi ile ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerini 440 sayılı Kanun hükümlerine .gföre sevk ve idare etmek. 
Bakanlığın bugünkü teşkilâtı ise aşandaki ünitelerden meydana gelmektedir. 

A) Merkezde : 
Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Heyeti, Hukuk Müşavirliği, Sanayi Dairesi, Küçük Sanatlar Dairesi, Sınai Mülkiyet Müsürlüğü, Zatişleri Mü

dürlüğü, Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğüdür. 
Kanunda gösterilen bu teşkilâttan başka; ayrı karakter taşıyan ve mevcut teşkilât ünitelerinin ihtisaslarını veva is kapasitelerini aşması dola-

yısiyle bunlara ifa ettirilemiyen birtakım yeni hkmetlerin meydana çıkması, Hükümet kararı yahut ba'kanhk muciple d ile yeni bâzı ünitelerin ih
dasını izaruri kılmıştır. Bunlar; 

İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu, İnsangücü Eğitim Kurulu ve İktisadi Devlet Teşebbüsler. Merkez Kuruludur. 
Evvelce bu tanzda kurulan Plân ve Proje Kurulu ile Ortak Pazar Bürosu işlerinin Sanayi Dairesi ile sıkı şekilde ilgili bulunduğu dikkate 

alınarak, muamelâtın daha süratle intacı için mezkûr dairenin bünyesine dâhil edilmişlerdir. 

http://nisbetin.de
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B) Taşra Teşkilâtı : 
Sanayi B:ölge Müdürlüğü bulunan iller : istanbul, İzmir, Adana, Trabzon, Samsun, Bursa, İsparta. 
Sanayi Müdürlüğü Bulunan iller : Manisa, Gaziantep, Eskişehir-,/Balıkesir'dir. 
Diğer illerde Sanayi irtibat Memurlukları vardır. 

C) Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri : 
Sümerbank Genel Müdürlüğü, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gemel Müdürlüğü, 
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü (Karabük) 
Türkiye Selü te ve "Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Amt Sanayii T. A. S. Genel Müdürlüğü. 

Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Plân döneminde sanayi sektörü 

On beş yılhk perspektif içinde plânlı « k ı n ı n a »,:ı hedef e d i n d i yavelere ulaşılabilmesi için sanavi sektörüne ve bu sektör içinde bilha^a, imalât sa 
nayiine verilen ehemmiyetin' derecesi malûmdur. ' 

Mezkûr devre içimde sanayiimiz şu hususlar! t.ıuıkkuk Htinoeektir : 

1. Yeni istiMam sahaları yaratmak: 
% 3 nikotine yakın bir nüfus artışımdan doğacak «o.yal ve ekonomik problemlerin ciddiyetini izaha lüzum gömmüyoruz. 
Filhakika buna paralel ofemık iartmaya devam edecek 'olan M a işgücünü ma^edeıbüecek faaliyet sahalarının baskıda sanayi sektörü gelmektedir. 
Bu seheple 1963 yılında sanayide çalışanların % 9,8 olan o r a n ı n ı n beş yd içinde % 15,6 ya yükseltecek şelkilde hir sınai büyüme öogörülmüstür. 
Birimci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, bu prensibi göz önünde bulunduramk sanayiimizin gelişme hızım % 12,3 olarak teshit etmişti. 
Birinci Beş Yıllık Dönemde sanayiin gelişmesi ile ilgili olarak elde edilen sonuçlarla ikinca dönemin birinci yılında alınan sonuç ve 1969 he 

defi 1 No. h tabloda göstermiştir . 
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Sanayi sektörünün gelişme hm: 

TABLO : 1 

Birinci Beş Yıllıfc K a t a n a Plânında hedef olarak alınan (1963 -1967) 

1963 yıbnda e,Me «dilen 
1964 yılında elde .edilen 
1965 yılında elde edilen 
1966 yılında elde edilen 
1967 yılında elde edilen 

HkinedBeş Yılhk dönemde gerçekleşen ortallanıa hız 

Jödnci Baş Yıllık Kalkınma Plânında hedef olarak ahnan hız (1968 - 1972) 

1968 yılında elde edilen (İmalât sanayiinde tahakkuk eden % 11) •. % 10:6 
1969 programına konan (İmalât sanayii için % 11) • % 10.6 
% 9,4 nöbeti, plân h e d e f i n oldukça dûnunda -bulunmasına nağmen, diğer .sektörlere nazaran elde .edilen en iyi netice oimnş, hilhassa son üç 

yılda plân 'hedefine "hızla yaklaşılmıştır. 
Mezkûr 'gelişmeye paralel alarak sanayideki istihdam 'artışının ise daha 'tatminkâr olduğu görülmektedir. 
Nitekim, sanayide çalışanların mimeti, 1965 yılında % 12 ye yükselmiştir, 1966 - 1967 yılında sanayide çalışanların miktarında v ü k n M a n ar

tışla birlikte bu nisbet % 13.8 i hulmuş ve tesbit olunan ıbedeffi 'aşmıştır. 
Demek oluyor İd ; Birinci Beş Yıllık Kalkınma devresinde, isanayd için tesnit «dilen gelişme hızı tahakkuk etmiş olsa idi, enay iye kayacak 

insangücü daha yüksek bir orana yükselecek ve bunun diğer sektörlerde de, ibilhassa ulaştınma, t i c a r i ve hizmetler .alanlarında müspet tesirleri 
görülecekti. 

2. Di* »ödemeler denesinin sağlanmasında müessiriyet : 
Sanayimizin hu sahada iki cepheden müessir olması gerekmektedir. 
A) Mamul maddeler ihracatımın artırılması, 
B) Sınai (hammadde, tüketim ve yatırım mallarını ikame. 
a) Mamul madde ihracatında elde edilen neticeler maalesef tatminkâr dllmamişjtır. Sınai mamul (ihracatı 1963 yılında 73.3 milyon dolarken, 

1967 yılında ancak 81.2 milyon dolarlık ihracat yapılabilmiştir. 

% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 

% 

12,3 

8 
8.6 
8.9 

10:6 
10,8 

9.4 

11.1 
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Kanaatimizce, .samayiimizin 'birçok teşvik .edfei tedbirlere rağmen arzu 'edilen Ölçüde ihracata yönelememesinin sebeibini, -kendisini tamamen ie 
sartlana intıbak ettirmesinde aramak lâzımdır. 

Filhakika, talebin gittikçe artışı, birçok sınai tüketimi malları ıbakımından piyasamın nıeşfoû hale .gelmesini engellemekte, (bu da. üreticiler ma
sında normal rekabeti, dolayısiylokalite ve .maliyet endişelerini k a l d ı r m a k t a ^ . 

ıb> Sınai hammadde, tüketim ve yatırım mallarını ikame. 
Sauayimizin bilhassa nihai mamullerde elde ettiği ^nuc la r l)inincsinin aksine oldukça tatminkârda. 1963 yılında .tüketim mallan ithalâtı 104.2 

milyon dolar iken 1966 yılında 85 ve 1967 yılında 44.7 milyon dolana düşmüştür. 
Sınai hammadde ithalâtının ise 327.4 milyon dolanhm I l ı y a r a k 1966 ve 1967 yıllarında ,370 - 880 müyon dolara .kadar yükselmiş olması biitta-

bi yukarda arz edilen durumun tabiî bir neticesidir. Bununlaı beraber, imalât (sanayiinin ;öne,mli kollarının muhtaeolduğu ve ithai ât listelerinin en 
büyük kalemlerini teşkil ,eden bâzı sınai hamnıaddeleHe, ara mallarını üretecek tesisler işletmeye ^tdikee bu rakamın tedricen Iküeüleceğine mu
hakkak .nazariyle bakabiliriz. Mezkûr tesisler aracımk bilhassa ÎVtrokimya Samayiine, 8 ncü Demir'- (ielik Fabrikalarına, alüminyum, «İÜfürik 
asit ve soda tesisleriyle gübre komplekslerime ve sellüloz - kftğıt fabrikalarına işaret eemek istiyoruz ' 

dözden kaçmaması E b e d e n diğer bir nokta da, yatırımların g^ilkee 'büyüyen hacımlarına rağnren yatırım malları .ithalâtının ilk seviyeyi he
men, hemen muhafaza etmiş olmasıdır. Nitekim 1968 - 1967 yıllan araısmda ithal edilen yatırım mallarının yıllık/tutarları 256 - 260 milyon dolar 
arasımda oynamıştır. ' ' 

Diğer taraftan yatının mallan b a l a l ı n d a programlanan miktarlara ulaşilamamasını, sadece bâzı yatırumların tahakkuk .ettirilemeyisine bağla
manın doğru .otamvaoağı kanaatindeyiz. 

•Bu .sonuçta, bilhassa Montaj Talimatı ile yatmmlarda yerli malzemenin kullanılması hakkındaki talimatın Sanayi Bakanlığı tarafından vukufla 
ve hassasiyetle uygulanmasının da büyük hissesi vardır. 

Nitekim gecen sen* bir çimento fabrikasının değer itibariyle % 70 i memlekette yapılırken, 1968 yılında bu nimetin % 75, hattâ !% 77 ye ulaş
tığı ve bu f a s k a l a r a «it döner fırınların dahi memleket içinde yapılmaya teşebbüs edildiği, hu arada muayyen takate kadar .elektrik motorlarının, 
memleketimizde geniş .çapta kullanılan ımetopompların imalâtına geçildiği, montaj sanayiinin yerli imalât "ymdesinin de 59.3 o. dkmıs bulunduğu 
iftiharla ve memnuniyetle tesbit edilmiştir. 

1968 programının sanayi sektörü ile ilgili uygulama neticeleri : 
1968 program uygulamasının kesin sonuçları henüz 'alınmadığından, imalât sanayii yatırımlarının memleket çapında taflıakkuik uisbetlerini tes-

hile ilmikân hulamadik. ' ' 
Bunoula 'beraber «İlık tahminlere 'göre; 1968 yıh ıgayrisafî millî hâsıldı 104 491 900 000 liradır. İM .meblâğm içinde sanayi sektörünün (Maden 

ve merji dâhil) payı 17 597 900 000 liradır ve 1967 yılına nazaran 1 933 700 000 liralık bir artış göstermektedir. 
Ayrım, bu a k t ö r ü n (Maden ve enerji dâhil) B>68 içindeki .büyüme hızı % 10.6 ıtahmin 'edilmiştir. Plân hedefi % 11.1 iolduğuna göre, höyle bir 

sonucu (başarılı olarak vasıflandnmak mümkündür. 
Sanayi Bakanlığı ile ilgili İktisadi Devlet Tevekküllerimin 1968 yatırını tahakkukları teşekküllere ait bölümde istenilmiştir . 
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1969 yılı programında sanayi sektörü : 
1. 1969 yılı programı sanayi sektörü için, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ruhuna uygun tedbirler getirmiştir. 
Bu konuda izahata girişmeden evvel bir noktayı hatırlatmadan gecemiyeceğiz. 
İmalât sanayiimiz plânlı dönem içinde en yüksek gelişme hızını 1967 yılında kaydetmiş, bu suretle bâzı sektörlerdeki gerileme veya duraklama

ları telâfi ederek ekonomik gelişmemizde plân hedeflerine yakın sonuçlar elde etmemize âmil olmuştur. 
Millî ekonomimiz bakımından şayanı dikkat ve memnuniyet olan böyle bir neticenin elde edilmesinde hiç şüphe yok ki, aynı yıl çıkarılarak yü

rürlüğe konan 933 sayılı Kanunun müspet tesirle rinin de hissesi büyüktür. 
1969 programı da, mezkûr kanuna ait tatbikatı tesbit ederken en büyük önemi imalât sanayiinin ihracata müsait ve sınai hammadde veya yatı

rım malları' ithalâtını ikame edebilecek branşlarına vermiş ve bunun için de 600 milyon liralık teşvik fonlarının 400 milyon lirasını fou sektöre 
ayırmıştır. 
' Çok isabetli olduğuna kaani bulunduğumuz bu tedbirin geçen yıllarda olduğu gibi müspet sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 

2. Programda sınai mamuller ihracatı 100 200 000 dolar tahmin olunmuştur. 
Fakat öyle zannediyoruz ki, tesbit edilen bu hedefe ulaşmak, sanayiimizin 1969 yılında halletmek mecburiyetinde kalacağı önemli bir problem 

olmakta devam edecektir. 
Kanaatimizce bunun hal çaresinin sadece Devletçe uygulanan teşvik tedbirlerinde aranması hatalıdır. Teşvik ve himayenin başlangıçta lüzumlu 

•bulunduğuna şüphe olmamakla beraber, bunun devam ettirilmesi veya sınırlarının genişletilmesi tabiî bir hal olarak mütalâa edilemez. Böyle bir 
durum, sanayiin millî ekonomiye olan katkısını gittikçe azaltacağı gibi yaratıcılığın ve dolayısiyle dünya piyasalarında rekabet edebilme gücünün 
gelişmesini de geciktirecektir. 

Diğer taraftan sınai mamullerimizin dış piyasalarda görünmesi ve tutunabilmesi, sadece tek taraflı gayretlerden, yani Devletin uyguladığı teş
vik tedbirlerinden beklenilmemeli, bunlara bizzat sanayicilerin de gayret ve hattâ fedakârlıkları inzimam etmelidir. 

Bunun için, resmî, yarıresmî bütün ilgili kuruluşların sıkı işbirliğinde bulunmaları, ittihaz edecekleri tedbirlerin behemehal uygulanması ve 
bilhassa İhracatı Geliştirme Merkezinin daha aktif bir hale getirilmesi lâzımdır. 

Buna ilâveten, kalitelerini yükseltmek ve maliyetlerini düşürmek için gayret göstermiyon ve mevcut imkânlarını kullanmıvan sanayicilerin ko
ta sistemi ile himaye edilmemesinin ve bunların, yapılacak ithalâtla dış rakebete mâruz bırakılmalarının terbiyeyi tesirleri olacağına kaaniiz. 

3. 1969 yılında öngörülen imalât sanayii yatırmaları 5 075 397 000 lira olup toplam yatırımların % 22,6 nı teskü etmektedir. Bu yatırımların 
1 975 397 000 lirası kamu soktörü, 3 100 000 000 liralık kısmı ise özel sektör tarafından yapılacaktır. 

Görülüyor ki, imalât sanavü alanında özel sektöre düşen pay önemli bir ağırlık kazanarak % 60 a yakın bir nisbete ulaşmıştır. Bu durumun 
önümüzdeki yıllarda da gelişerek devamını temenni ederk. 

Zira o takdirde, Devlet, memleketimiz için hayati önem taşıyan alt yapı yatırımları ile sosyal mahiyetteki yatırımlara daha büyük imkânlarla 
yönelme fırsatını bulacaktır. 

Sanayi Bakanlığının, özel sektör yatırımlarının tesbit edilen hedefleri aşacak şekinle gerçekleşmesinde evvelki ve gecen senelerde olduğu dbi 
bu yıl da elindeki bütün imkânları kullanacağına emin bulunuyoruz. 
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4. 1969 programında öncelik tanılan temel sınai projeler arasında, tahakkuk ettirilmelerinden Sanayi 'Bakanlığının doğrudan doğruva veva 
dolayısıyla sorumlu bulunduğu şunlardır : 

" 1 - Üçüncü Demir - Çelik Kompleksi, 
II - Ereğli Demir - Çelik fabrikaları tevsii, 

I II - Kâğıt tesisleri Çaycuma Kraft, Dalaman Sülfat Selülozu ve Yazı Tabı Kâğıdı, Aksu Mihaniki Hamur ve Gazete Kâğıdı), 
IV - Suni «Gübre tesisleri (Akdeniz, Samsun, Gübre Kompleksleri ile Elâzığ Süperfosfat Tesisi), 
V - Makina ve teçhizatla ilgili tesisler (Taşıt dizel motorları, otomobil, traktör ve aktarma organları imalât projeleri). 

Görüldüğü gibi bu projelerden bilhassa Demir - Çelik ve motor imalâtı ile ilgili yatırımlar sanayiin temel yapısına taallûk etmektedir. Bunların 
tahakkuku, sanayiimizin ileriye doğru büyük bir sıçrama yapabilmesi icm lüzumlu zemini hazıriiyacaktır. 

Gübre kompleksleri, bilhassa son yıllarda tahminlerin çok fevkinde artışlar kaydeden suni gübre tüketiminin büyük bir kısmının dâhilden kar
şılanmasını sağuyacaklardır. Bu sanayi kolunun ekonomimize yapacağı müspet tesirler çok yönlüdür. Her şeyden ĉ vvel tarımda verimin artmasına 
yardımcı olacaklardır. Ayııea, ^erek ^ v >, gerek tâli mamulleri arasında yer alacak olan bâzı kimyevi maddeler itibariyle önemli miktarlarda itha
lâtı da ikame edeceklerdir. 

Kâğıt sanayiine gelince; yakın bir istikbâlde bu konunun önümüze önemli bir problem olarak çıkması pek muhtemeldir. Bir taraftan nüfus 
artışı ve okur - yazar nisbetinin yükseltilmesi zarureti, diğer taraftan kâğıdı murtelif maksatlarla kullanan endüstrilerin çoğalması ve vüsat kes-
betmesi, basta kâğıt hammaddeleri lolmak üzere yarı 'mamullerine ve muhtelif nevilerdeki kâğıt nihai mamullerine tale'bi süratle artıracaktır. Bi
naenaleyh, 'bu sahada girişilen yatırımların zamaumda geı ç(.kleştirilmesmin, biraz evvel işaret ettiğimiz problemlerin ağırlığım büyük ölçü
de azaltacağına şüphe yoktur. 

İkinci Beş Yıllık dönemde çimento sanayiine de gerekli önem verilmiştir. Halen inşa edilmekte olan 7 fabrikaya ilâveten 5 fabrika daha ele 
alınmıştır. Bu suretle, 1967 yılında 20 olan fabrika adedi 1972 de 32 ye, çimento istihsal kapasitesi de 4 250 ÜOvMondan 12 000 000 tona yük
selmiş olacaktır. 

Bu tesislerin önemini daha iyi belirtmek için 1967 ve 1968 yıllarında; 90 890 400 dolar tutarında 2 015 000 ton sunî gübrenin, 25 787 737 
dolar tutarında 177 564 ton kâğıdın ve 6 543 '.181 dolar tutarında 638 334 ton çimentonun ithal edildiğini belirtmek isteriz. 

Mezkûr yatırımların, Bakanlıkça günü gününe takip edildiği ve bilhassa tesislerde mümkün olduğu kadar yüksek mabetlerde yerli malzeme
nin kullanılması için âzami 'hassasiyet gösterildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Sanayi Sektöründe i l e rm yıllara ait g ü n ü l e r perspektifler 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı i b tesbit edilen gayelerin tahakkukunda imalât sanayiine önemli işler ve büyük gayretler' düşmektedir. 
Bilindiği gibi, 1972 yılının, yani İkinci Plân döneminin sonunda, Gayrisâfi Millî Hâsılanın 1965 fiyatları ile 85 100 000 000 liradan 

119 400 000 00O liraya yükselmiş olacağı kaibui edilmiştir. 
Bu suretle kaydedilecek 34.3 milyar liralık artışın % 38.<6 sı imalât sanayimden beklenmektedir. 
Bunun için beş yıl zarfında, imalât sanayiinde 25 milyar liralık (1965 fiyatları ile) yatırımın yapılması öngörülmüştür. Bu miktar, ikinci dev

rede yapılacak «bütün yatırımların % 22,4 ünü teşkil etmektedir. 
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Halbuki Birinci Plânlı devrede bu sektör için derpiş edilen yatırımlar tutarı, yine 1965 fiyatları ile 12.721,3 milyar lira idi. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâmnda öngörülen imalât sanayii yatırımları tahakkuk ettiği takdirde bu sektörün, 1965 fiyatları ile 1967 yı

lında; 
a) 49 444 milyar lira olan üretim değeri, 1972 yılında 80 355 milyar liraya, 
Jb) 19 270 milyar lira olan katma değeri, 1972 yılında 32 500 milyar liraya, 

yükselecektir. Ayrıca, 
e) Bu sektörde istihdam bilenlerin miktarı 1967 yılında 1 263 000 iken, 1972 yılında 1 919 000 -olacak Ve Ibu suretle 700 000 civarında yeni 

istihdam yeri yaratılacaktır. 
Görülüyor ki, sanayiin 'bu holümü, içinle bulunduğumuz kalkınma devresinin sonunda, yaklaşık 'olarak % 70 nisbetinde -bir büyüme kayde-

decek ve Üçüncü Beş Yıllık Dönemine çok. daha müsait şartlarla girmemize zemin hazırhyacaktır. 

Bu konudaki izahatımızı bitirmeden, evvelce üzerinde durduğumuz bir hususa tekrar- temas etmeyi zaru:i gördük. 
Bilhassa son bir kaç yd içindeki tat.bikat, az gelişmiş memleket ler inde benzemiyen ve gittikçe kuvvet kazanan, tereddütlerden kurtulmuş, 

ileri hamleler yapmak içm arzulu 'bir özel sektörün meydana gelmekte tokluğunu göstermiştir. 
Binaenaleyh, halihazır teşvik politikası ve hu politikanın icabı olarak ittihaz olunan tedbirle^ isabetli şekilde uygulanmakta devam edildiği 

takdirde, İkinci Beş Yılhk Kalkınma Plânının başarıya ulaştırılmasında özel sektör kamu sektörünün yükünü gittikçe daha çok hafifletecek kuv
vetli bir yardımcı unsur olma i s t i d a d ı n d ı r . 

Fakat şunu da ilâve etmeliyiz ki, ıbu sektörün kendisi için tesbit olunan hedeflere ulaşmasını ve hattâ bunları aşmasını sağlıyacak şartlar ya
ratılırken, ekonomik dengemizi bozabilecek gelişmelerin, plân ve program ilkeleri ile hedeflerinden sapma temayüllerinin evvelden teşhis edilerek 
önlenmesi de şarttır. 

Yani, özel sektörün gelişme seyri, plânın temel politikaları içinde kalması için murakabe altında bulundurulmalıdır. 

AET ve Türk Sanayii 

Malûmları 'bulunduğu gibi, Avrupa Ekonomik topluluğuna (ART) vücut veren J957 tarihli Roma Andlasmasınm esas gayesi; hu ArxTla.,ma-
yı imza eden devletlerin, serbest rekabetin tam umnası ile hâkim bulunduğu tek bir pazar teşkil etmeleri, yani kısaca, ekonomik bakımdan"tek 
'bir devlet haline getirilmeleridl:. Hvnun >in do şu şartların tahakkuku gerekmektedir. 

J. Her şeyden evvel altılar arasındaki güm Kiklerin tamamen kaldırılması ve üçüncü devletlere karşı bir tek müşterek gümrük tarifesinin 
uygulanması, 

2. Serbest rekabetin teessüsüne mâni olan d y!et himaye ve desteklerinin ortadan kaldırılması. 
3. Müşterek bir tarım ve ulaştn-ma politikasının takibi, 
4. Altı devletin hukukî ve malî mevzuatının birbiri ile ahenkli bir hale getirilmesi. 

Bu suretle mallar, insangücü ve s e ^ a y e bu altı ülke içe:,sinde hiçbir hukukî, ekonomik ve malî engele rastlamadan yer değiştirebilecektir. 
1963 tarihli Ankara Anlaşması ise; Ortak Pazarın heyeti umumiyesi ile Türkiye arasında bir a takt ığ ı öngörmektedir. 
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Anlaşmanın derpiş ettiği intikal devresinin bitiminde Türkiye ile AET ülkeleri arasında Ortak Pazar'a paralel bir gümrük birliği kurulmuş 
olacaktır. Yani, bir taraftan AET ve TiHdvo birbirlerine karşı gümrük tarifelerini tamamen kaldırırken diğer taraftan da Türkiye, üçüncü 
devhtie:e uyguladığı gümrük tarifelerini AET müşterek gümrük tarifesine tamamen intibak ettirecek ve dış ticaret mevzuatım da AET dış ti
caret mevzuatına yaklaştıracaktır. 

Bundan 'başka, taraflar; millî üretim için, Anlaşmanın gayelerine aykm bir himaye teşkil (den ve Gümrük V e l i l e r i ile, tesirleri bunlara 
eşit her türlü tedbirleri ve bilhassa miktar kısıt1amalarını kaldırmış olacaktırr 

îlerde ortaklık rejiminin işlcvyfei ve T i H d ^ m n Koma Andlasması vecibelerini yedne getirip getiremiyeceği hususu dikkate alınarak AET 
topluluğuna katılmamız imkânı incelenebilecektir. 

Bilhassa, sanayii henüz gelişme safhasında bulunan memleketimizin Anlaşmada derpiş olunan ortaklık rejimine bir anda intibakı istenemez
di. Bunun İçin 'bilindiği gibi, 'bir hazınlk ve b i . intibak devresi kabul edilmiştir. 

Hazırlık dönemi, Türkiye'nin ekonomisini kuvvetlendirmek için kabul edilen, aslında 5, fakat duruma göre 11 yıla uzatılabilecek bir mehil 
olup, şartları Anlaşmaya ek 1 tfo.lu protokolde gösterilmiştir. 

intibak devresinin şartları ise, hazırlık döneminin sonunda ayrı bir protokolle tesbit .olunacaktır. 
Şimdi bu kısa mâruzâtımızın ışığı altında Türk Sanayiinin AET muvacehesindeki durumunu ele alabiliriz. 
I I , r şeyden evvel, Ankara Anlaşmasının öngördüğü ortaklık yolu ile Ortak Pazar'a girmemizin zaruretine işaret etmeliyiz. 
Bugün AET, nüfusu 190 milyona yaklaşan, dünyanın en çok gelişmiş altı ülkesini ihtiva eden ve ekonrmik ^potansiyeli itibarı ile dünyada 

üçüncü kuvvet haline gelen bir topluluktur. AET, Yunanistan'la da bir ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Ayrıca bir eok ülkeler benzer anlaşma
lar yapmak için çaba harcamaktadırlar. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin Ortak Pazar dışında bırakılması Türkiye'yi ekonomik bakımdan Batı Avrupa'dan tecridetmek olacaktır. 
Böyle bir durumda, birçok mamullerimiz için, dünyanın uzak veya dış ticaret bakımından kısır 'bölgelerinde yeniden mahreç aramak mecbu

riyetinde kalacağımız tabiîdir. 
Diğer taraftan, ekonomik faaliyetlerin ne kadar sari olduğu, bir (bölgede veya sektörde hâsıl olan bir canlılığın diğerlerini de etkisi altına al

dığı malûmdur. Türkiye'nin Ortak* Pazara girmesi halinde, ekonomik hayatımızın bütün faaliyet kollarında, Ortak Pazar konjonktürüne uyma 
çabalarının başlayacağı ve mahdut şartla, altında tahakkuk ettirebildiğimiz gelişmelerin çok daha ilerisine ulaşacağımız muhakkaktır. 

Bununla beraber, intikal şartlan tesbit edilir :en, gelişmekte olan sanayiimizin, AET nin sert rekabeti karşısında ezilmesini önliyecek tedbir
lerin de düşünüleceği tahiîdir. 

Buna böylece işa:et ettikten sonra, sanayi sahasında alınması icabetden tedbirler hakkındaki görüşlerimizi de belirtmek isteriz. 
Malûmları bulunduğu üzere, aynı şartların hâkim .olduğu serhest bir piyasada rekabet, kaliteye, maliyete ve pazarlamaya istinadeder Bugün 

kalite endişesi bilhassa müreffeh memleketlerde ekseriya'fiyatın ve dolayısiyle maliyetin önünde ye< alır. 
Bu sebeple sanayiimizin Ortak Pazar'a giriş hazırlıklarında bu üç unsur hareket noktası ittihaz edilmelidir. 
Hemen şu hususu da ilâve edelim ki, sınai mamullerimizin ihracını artırmak için gösterilecek gayret (Devletçe ittihaz olunan teşvik ve himaye 

tedbirleri hâriç), aynı zamanda sanayiimizi de Ortak Pazara hazırlamış olacaktır. 
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O kanaatteyiz ki, bugün Devletin himaye ve teşvik tedbirlerinden faydalanmaksım dış piyasalarda alıcı bulabilen mamullerimizin artması 
nisbetindo Ortak Pazar'a giriş hazırlığımız da otomatikman ilerliyeccktir. 

Bu sahada ittihaz edilecek 'tedbirlerin çoğu uzun vadelidir ve hemen semen hepsi kalkınma plân ve programlarında y e , almışlardır. 
Bunların hassasiyetle uygulanması Ortak Pazar'a giriş hazırlıklarımızı geliştirecek ve binnetice sanayiimizin ihracata yönelmesini de sağla

yacaktır. 
Bu hususa, temenniler kısmında tekrar temas edeceğiz. 

Sanayi Bakanlığı teşkilât ünitalerinin 1968 yıh faaliyetleri 

Bakanlığın; murakabe, istişare ve yardımcı hizmet görevlerini ifa ile mükellef teşkilât ünitelerinin 1968 yılı faaliyetleri normal cereyan etmiş 
ve işlerde her hangi bir aksama olmamıştır. 

İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulunun 1968 yı-lı Maliyetleri geçmıiş senelerde olduğu gibi, bakanlıkça bâzı kararların alınmasında yardımcı ol
muş; Milletlerarası kuruluşların çalışmalarını takibetmiş; bakanlığa vaka talepler üzerine mahallerinde' ekonomik etütler yapmış; teknik bilgi is
teklerini karşılamış ve bilhassa yabancı ülkelerle ilgili teknik ve ekonomik enformasyon işlerini başarı ile yürütmüştür. * 

İnsangüeü - Eğitim Kurulunumm çalışmaları da müsbet ve tatminkâr görülmüştür. Staj, burs ve sosyal hizmetleri e ilgili islerin dısmda, bilhas
sa 1968 ydı içinde taşra teşkilâtı personelinin «Standart ve norm kontrolü v:e Bakanlıkla ilgili mevzuatı» hakkında eğitilmeleri licin 'diğer dâire-
lerle müştereken tcrtibodilen kursların, Maikina ve Kimya Endüstrisinde tertiplenen «İşgüvcııliği ve işçi sağlığı» seminerinin faydalı sonuçlar ver
diğini ve bu çalışmalara önümüzdeki yıl içinde geniş çapta devam olunacağını belirtmek isteriz. 

Sanayi Bakanlığının temel fonksiyonlarını yerine getiren sanayi dairesi ile küçük sanatlar dainesinin bir senelik faaliyetleri sonunda «İde edi
len sonuçları detaylı olarak arz etmeyi zaruri görüyoruz. 

1. - Sanayi Dairesi : 
Raporumuzun giriş bölümünde belirttiğimiz gibi, son beş altı yıl içinde Devlet teşkilâtında kanunlarla vukubulıan birçok değişiklikler, Sa-

navi Bakanlığının, ezcümle sanayi dairesinin ka mr.i Grevlerinde daraltmalar yapmıştır. 
"Buna rağmen sanayi politikasının memleket çapında uygulanması, sanayiin arzu edilen istikamette gelişmesi için tedbirler ve çareler aran

ması, sınai faaliyetlerin birbirleri ile ahenkli bir şekilde cereyanı şüphesiz Sanayi Bakanlığının ve dolayısiyle Sanayi Dairesinin * görev, yetki 
ve sorumluluk sınırları -içinde yer almaktadır. 

Sanayi Dairesinin faaliyetleri bu açıdan mütalâa edilerek aşağıdaki kategorilere ayrılmış ve izaha çalışılmıştır. 
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1. -^Montaj Talimatının uygulanması : 
Bugüne kadar montaj sanayiinin .aleyhinde çok şeyler yazılmış ve söylenmiştir. Yapılan ithamlar genellikle şu noktada toplanmaktadır 
Montaj sanayii ithalât tahditlerinde açılmış bir gediktir. Döviz açıklarını kapatmak için alman tedbirlerin tesirlerini hiçe indirmektedir. 

Fakat asri gaye, uzun bir vâdede millî sanayiin gelişmesini dolaylı yollarla önlemektir. 
Ayrıea, bu tip sanayi haksız büyük kazançlara yol açar. 
Filhakika, sıkı bir disiplin altına alınmadığı, :su veya bu sebeple müsamahalı hareket edildiği ve bilhassa bu konudaki işlerin ehil olmıyan 

ve teknik inceliklere nüfuz edemiyen personelle idareme kalkışıldığı takdirde ileri sürülen bu ithamların hemen hepsi vâridolabilir. 
Fakat 2 No. lu çizelgenin tetkikinden sonra v e r e c e k hüküm, muhakkak ki yukardaki ithamların aksi olacaktır. 

Montaj sanayiinin son yıllarda kaydettiği süratli gelişmeye bilhassa işaret etmek isteriz. Bu tip sanayiin kurulusundan 1964 yılı sonuna ka
dar geçen 9 senede, döviz tasarrufunda varılabilen ortamma nisbet % 27,3 tür. Bu nisbet 4 senede yani 1968 yüı sonunda % 59,3 :e yükselmiş
tir. 1969 yılında dse, tesbit olunan mabetlere gö<e % 63,7 yi bulacaktır. 

Bu durum, birkaç sene sonra montaj sanayiinin tam bir imalât saanyiine tahavvül edebileceğini gösterir. 
Mamulleri ekonomik faaliyetlerimizde veya medeni yaşayışımızda zaruri bir mahiyet kazanmış olan bu 13 sanayi kolunda, 1969 senesinde ta

hakkuku öngörülen döviz tasarruf oranlan cidden önemlidir. 

Kanaatimizce, bir mamulün döviz değeri itibariyle <% 70 ini memleket dâhilinde imal edebilen bir sınai tesise artık montaj sanayii denmeme-
>p. icabeder. 

1969 yılında uygulanacak nisbetlere göz atıldığı takdirde iki imalât kolu hariç, diğerleri % 50 nisbetinin üstüne çıkacaktır. 
Raporumuzun diğer bölümlerinde zikrettiğimiz bâzı tesislerle İkinci Bes Yıllık Kalkınma Plânında yer alan bâzı yatırımlar tahakkuk .ettiği 

takdirde, bugünkü montaj listesinde yer .alan sınai üretim kollarına ait döviz' tasarruf nisbetlerinin hemen hepsi % 80 - 90 seviyesine ulaşacağı 
muhakkaktır. 

Ümitlerimizi kuvvetlendiren diğer bir nokta da, bilhassa son üç sene içerisinde kaydedilen artışların muntazam bir seyir dle devam etmiş 
olmasıdır. Bu husus, gelişmenin çok dengeli ve sanayiin bütün kollarına şâmil olarak vukubuld ığunu gösterir. 

Nitekim, listedeki sınai üretim kolları birbirlerini tamamlıyan bir mahiyet taşımamaktadır. Diğer taraftan, mevcut tesislerin hiçbiri de entegre ol
madığına göre, yerli parça ihtiyaçlarının önemli bir -karnımın, san-airiin diğer kollarından temin edildiği neticesi çıkmaktadır. Bu da, montaj sanayiinde 
uygulanan isabetli politikanın, zincirleme olmak bütün yan sanayii harekete geçirici bir âmil olduğunu ispat eder. 
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1. T ™ , traktörü (Lâstik dâhil) 
2. Karnen-kamyonet (Lâstik dâhil) 
3. Otobüs (Lâstik dâhil) 
4. BuzdoMu 

A - ^ Gazlı tipte 
B - Diğer tiplerde 

5. Elektrik süpürgcsi 
6. A s a n s ö r e yürüyen merdivenler 
7. Radyo 
8. Pikap 
9. S o s i m a cihazı 

.10. Elektrikli traş înakinvsı 
1.1. Yazı <ye hesap Tuakinaları 
12. Telefon santralleri 

A - Otorr„atik telefon ,a:nt:ra.li 
B - Yan ^otomatik telefon santrali 

13. Otobüa *»fei 

D:*:Z 
tasarrufu 
1964 % 

25 (*) 
20 » 
3:) » 

00 
^ , 
40 
85 
25 
20 
45 
20 

20 
20 

Döviz 
tasarrufu 
1965 % 

o5 (*) 
30 » 
40 » 

65 
30 
50 
40 
35 
25 
20 
25 

•25 
25 

Döviz 
tasarrufu 

1966 % 

40 
40 
5f> 

70 
5!) 
55 
50 
45 
35 
50 
30 

30 
50 

Döv:*; 
t a s a r r ı f u 
1967 % 

45 
45 
05 

70 
<so 
60 
65 
60 
55 
45 
Q'.) 

85 

40 
60 

Döviz 
tasarrufu 
İ9GS % 

50 
50 
70 

70 
S'5 
65 
70 
65 
60 
60 
60 
40 

45 
65 

Döviz 
taya. r rufu 

1969 :% 

i "" 
70 

72 
90 
70 

(**) 
70 
65 
65 
65 

(***) 

50 
70 

Öyle tahmin 'vıo ümidedtvomz ki, Sanayi Bakauhğmm ve dolayinle Sanayi Dairesinin takdirle karsdadığTnnz hu tutumu huPÜnkü -ihi devan, evler 
ve diğer Kizıımlu yan todbirier de 'aimırsa, Türkiye, (bâsı nrendeketlerde de olduğu gibi) montaj yohı'ile do sanaviin rel isti rilobil ec r ine misal tenkil 
edecektir. 

(V Lâstik hark döviz tasarruf oram 
(**) Montaj Sanayü TaUmaündan çkanldı. 

(•*•) 1969 döviz tasarruf oram ilân edilmemiş olup üzerinde cdlmhyor. 
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2.-Organize sanayi bölgeleri: 
Sanayin 'kumluşumda -ve gelişmesinde alt vapı 5nem-U to rol o v w . 
Filhakika, bütün 'sanaıyi kollarıüda mü.to^k okm ıbâzı İhtiyaçlar ve hizmetler 'birçok hallerde o kadar büyük külfetleri gerektirir ki, bir sermaye sa

hibini «mai 'bir ı t ı r ı m a 'girmekten meneder. 
Bunların .başında; ucuz arsa, yol, enerji ve ,u kalesi, muhtemel tevsiat için imkânlar, zaruri veya mecburi tesisler gelir. 
Sanayiimizin bâzı bölgelerde taafct povda e tmen in esas 'sdbeplerinden 'biri, saydığımız *>u unsurlardan çoğunun o -bölgelerde tesadüfen bir araya, 

gelmiş olmasıdır. 
Sanayide müşahede edilen Hm temerkümm s«c,,,al v, J^nomik denge bozukluklarına yol açtığı şüphesizdir. 
Binaenaleyh oı-aniao sanayi , b ö ^ r i n b ı , ö,d ^ t m m l a r ı ünliyen engellerden birini kaldıracak ve muavven noktalardaki kesafeti azaltacak bir hal 

çaresi olarak mütalâaıs! icabeder. 
Bakanlığın bu noktaya gerdcen önemi verdiği müşahede edilmiştir. 
Ele alman organize sanayi .bölgelerinin mn durumuna ait izahatfaşağıdadır. 

I - BİTMİŞ SANAYİ BÖLGELERİ" : 
Bursa Sanayi Bölgöfi 1966 - 1967 yıtlannda tamamlanmış olup, finansmanı AID fonlarından temin edilmiştir. 

II - HALEN İNŞAATI LEVAM ETMEKTE OLANLAR : 
a) Manisa 

1 S59 Dönüm 
J:ÎGÜ 

1970 
24 X 10° Tl. (Arazi hariç) 
22,6 X 10° Tl. 
5,5 X 10° Tl. 

Alanı 
İnşaata başlama tarihi 
Tahminî bitiş tarihi 
Proje bedeli' 
Fondan verilen kredi 
Fiilen verilen kredi 

b) Konya: 
Alan 
İnşaata İ s l a m a tarihi 
Tahminî bitiş tarihi 
Proje bedeli ' 
Fondan i r i l e n kredi 
Fitten verilen kredi 

720 Dönüm 
1987 
1971 
13,7 X 106 Tl. (Arazi hariç) 
13,3 X 106 
2 'X 10° 

I I I - KURULUŞ İÇİN MEVCUT TALEPLER: 
a) Ankara : 
Macun köy civarında müsait yer 'bulunmuştur. 
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b) İ s tanbul : (2 ndi Bölge bahis konusudur . ) 
'Kurt kövii civarında, .müsait yer bulunmuş olup, 'arazi tesbiti yapılmıştır . Belediye nâzmı plânına islenme saiUmsmdadır. 
İnşaatı devam eden Manisa Bölgesi için 190i) yılında 9 250 000 liranın, Konya BölgeŞİ için ise 3 G88 000 .liranrn teşvik konumlan verili 

cdkJth'. 
3. - Standart çalışmaları : 
Sınai .mamullerimizin bekcmehal s t anda r t l annu ı yapıünvaSı ve uJVgulanmalarının tifetikle kontrolünün, önemine kısa da «İsa işaret -ctnıvek i 
Her secden evvel ssandar t uygulamaları , sınai mamullerimizin ihracını ve dış piyasalarda, rekabetlerini m'ümiküu kılacak -asgari sa ı t la rd , 
Diğer t a ra f t an s tandar t lar ın ve kali te nizam!arının iç ekonomimiz ıbaikıimmdau taşıdığı ÖUonkn lak,lir ediimemesine imkân tok tu r . Zira, 

lün kalite Seviyesinin tâyinini , onu imal ödenin insaf ve 'takdirine bırakmak, ekseriya v m t t a s m zarar ına olacağı yük, -haksız kazanrlara, mi 
s e rve l t i ndo-^ya ınayo laça r . 

'Stand.artla.ra 'aykın veva vasıkaz imalâi, öTIK- eeek -en müessir yol, şüpkosiz iç ve dış piyas'adaik rekakottk'. 
Bununla 'beraber, sanayiimizin içinde bul u n d r ğ u gelişme çağımla, kmııtHul ve -murakabe bu salbada alu .acak t e d b i r i n i n basında geliver, 
Sanayi »Bakanlığı elindeki •mkân »c vasıtalardan âzami derecede istifade ederek bu görevim yerine getirmeye - av re t sarf etmkıdr. 

1968 yThnda : 
- Yeniden (5) üâvesnde mecburi , k a n d a ^ aı!OCİİ J14 e «nkardmıştır. 
- - •rk.n.onto Slandarı ve kaliteleri bizzat <ner!:ez teşkilâtı taraf ından kontrola tabi i ntık n>,iüv. 
- Taşra teskliâh geçen yıla nazaran C2D ra,kası iie s t^ndarta tabi maddelerde 2 ^ kontıvl vapmrkı , . 
- Taşi'a tedckâkuda ç a l ı ^ n p e r ^ i c k Ankara, Mataitya -ve Kütahya 'da bu 'konuyu de k-ine al:i.; kkkyseî kurslara tabi tu tulmuştur . 

vesı gvır'kc 

l.e 

Mİ bir i 
r <m. 
eme 

LI ' İ İ ' . 

um u 

^ t a n d a r t t a ı d a k i gelişme seyri 

Niian avları sanu 
itabiı.riyls 

1902 - 1963 
J963 - 1964 
1964 - 1965 
19G5 - 19)M 
1966 - İİ)(Î7 
İ9G7 - 1908 

I i azı ıkınan 
, iandaik 

Adcd 

64 
133 
154 
H)7 
105 

k l e c b u r i 

yürür lüğe 
girenler 

Aded 

1 
— 

9 
5 

Yaysılaıran 
Kararuame 

tarihi 
iilkariyie 

1064 
İ965 
1966 
1967 
1968 

85 

http://sa
http://'Stand.artla.ra
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4 . - S a n a y i Sicili: 
Sanayi Ö H Meri 6948 saydı Kanuna güre b ü k ü l m ü ş t ü r . 
Yıl içinde tescil «dilenlerle birlikte, 497 «i ıvsmî sektör, 6345 i özel sektör olmak ibere memleketimizdeki sanayi yerlerinin «avısı 6 842 ye vüfcel-

miştir. Yıl içindeki artış 65 tir. 
İşyerlerinin nevilerine ve kullandıkları kammaddeye göre yeniden ^sınıflandırılmaya bapandığı ^ösbit 'edilmiştir. 
Dıı saa t l e memleketimizin sanayi envanterini yapmak için girişilen bıı faali vat sonunda, bunların koritrolları kolaylaşacak ve istenildiği anda is

tenilen bilginin verilme,! imkân dâhiline girecekti,. 

5. - Sanayi ile ilgili Dıs Ticaret I t r imi : 
(lelişme halindeki millî'sanayiimizin daha bir müddet Dış Ticaret Rejiminde alınacak tedbirlerle himayesi zarureti şüphe götürmez. 
Bu konudaki çalışmalara katılan Sanayi D a h i n i n , Bakanlığın prensip ve kararlarını vukuf ve hassasiyetle icra ettiği kanaatine varılmıştır. 
Ayrıca her hanın bir mamulün ithalâtı "n^fiıodilirken,' onun memleket içinde kâfi miktarda ve yeter -vasıfta imal edilip edilmediği, muhtelif yollar

la tesbit edildiği giüi, bu suretle tekele ve ayın fiyat yükselmelerine mâni olunmaya çalışıldığı memnuniyetle müşabade olunmuştur. 

Yerli imalât sanayiinin hammadde ve y:m mamul ihtiyacının karşılanması için 20 nei ve 21 ııci kotalarla ayrıl arı döviz 46 952 936 dolar olup, ge
rekli tabsiMer yapılmistır. 

Sanayicilere mahsus bölümden Remî Sektöre 5 890 000 dolar aynlmış ve bunun da 1 931 009 doları ta'hsis edilmiştir. 
D b e ı W o n l i s te lerden yapılan tahsilerin tep\ ı :„i ke 10 301 253 dolardır. 

II - KÜÇÜK SANATLAR DAİRESİ : 
M^Vkekm-z okononnsin.de küçüCı sanayiin ve el «analarının işgal ettiği önemli yeri izah için teferruata ginniveceğiz. 
Bununla beraber, sanayiin bu tâli »sektörü ile ilgili ıbirkaç rakamı zikretmek icabedeeektir. 
Küçük «anayi ve el sanatları işyeri adedi ile bu aktörde çalışanların miktarında son senelerde kaydedilen gelişmeler şövledir: 
•Küçük -anayı : 1962 yılımla isveri adedi 14 325 iken, 1965 alında 20 461 e yükselmiştir. Avın yılda, küçük sanayide çalışanların miktarı 130 339 

dur. 
'*îl r-anritlan : 1962 yılmdaki isveri adedi Î62 636 iken, 1965 yılmda 192 242 -ve yükselmiştir. Yine aynı yılda el sanatlarında çalışanların miktarı 

da-580 503 K ii. 
Yaıkarvlflikl rakamlar, a n üc yılda vukuu muhtemel artışlar da dikkate alınırsa, memleketimizde 750 800 bin ailenin, vani takribi bir hesapla 4 mil

yona yakın y u ı f e m ı z m bu aktörden e m d i ğ i neticesini verir. 
Bu sebeple Sanavl Bakanlığı- teşkilâtı İçinde yer alan Küçük 'Sanatlar Dairesinin faaliyetleri ve tahakkuk ettirdiği işleri üzerinde dikkat ve önem

le durmamız gerekmistir. 
Dairenin ıfaaliyetlerini üç anakategoriye ayıra rak arz e d i ğ i z . 

A) Küçük Sanayi: 
.Mumlar ı olduğu üzere, küçük sanayi, imalât sanayiinin küçük kapasitelerini ifade eder. Binaenaleyh, problemleri de büyük sanayiin problemle

rine paralel nıahiyettedir. 

http://okononnsin.de
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Bu konuda asıl üzerinde durulması icabeden husus şudur : 
Halen imalât sanayii, bütün piyasayı doyuracak durumda olmadığı için -küçük sanavi, piyasanın bundan mütevellit boşluğunu doldurmakta ve 

îbiMaM ekonomimize büyük bir hikmette bulunmaktadır. ' 
Fakat, ileride şüpftıe yok ki, /bu durum değişecek ve büyük sanayiin kifayet edeceği veya el altacağı sahalarda küçük sanayi bir krizle karşılaşacaktır. 
Bunun için alınacak köklü »bir tedbir vardır. O da, bâzı küçük "sanayi kollarını, tedricen, üretin, -boşluklarını .telâfi eder durumdan cıkanp asri hna-

lât sanayiinin üretimine yardımcı (hale ^ktoaktır. 
Küçük sanayiin halihazır ve müstakbel problem' şunlardır : 
1. - Yerleşme, 2. - Kredi, 3. - Teknik bilgi,* 4. - Büyük sanayi ile işbirliği. 
Aşağıda 'arz edeceğimiz malûmattan da anlaşılacağı gibi Sanayi Bakanlığınca bu p a t e n l e r i n halli için 1908 yılında yapılması gereken islerin nor

ma! şekilde yürütüldüğü tesbit olunmuştur. 

1 . - Y e r l e ş m e : 
Bununla, i t -yapı problemine, yani enerji temini, rahat ve sıhhi şartlar altında çalışma, müşterek ihtiyaç ve hizmetlerin ucuz ve muntazam bir şe

kilde yerine g i r i lmes i , işbirliği, tesanüt ve nihayet pazarlama problemlerine de hal çaresi gelirilebilmektedir. 
Bimaienaleyh, Bakaniığın küçük sanayi site ve çarşıları üzerinde h a l v e t l e durmam, E b e t l i bir davranıştır. Bu sahada vapılan ve yakmakta 

olan işler şöylece ö-zetlencMlir. 

a) ikmal edilen 1,1er : 
1968 a l ında fe^irilenferle .beraber, son üc yılda luzmete açılan site ve çarşıların miktarı (7) dir. 
İşyeri adedi 2 153, sarf edilen para 54 508 393 liradır. Bu miktarın 17 314 535 lirasını Sanayi Bakanlığının mahallî kuruluşlara aktığı kredi 

teşkil' b e k t e d i r . 
b) inşaatı devam edenler: 
Toplam işyeri sayısı 2 058 olan (11) site ve çarşının da İnşaatına devam blunmaktadır. Bugüne kadar 26 185 042 lira harcanmış olup, bunun 

21 227 710 lirası Bakanlığın sağladığı kredilerdir. 

c) İnşaatına yeni başlanan: 
Toplaim işyeri sayısı 1 154 olan (6) aded site ve çarşının inşasma yeni ıbaşlanmıştır. Bunlar için bu y:l tahsis edilen para 9 492 619 liradır. Bu-

mm da 8 390 427 lirasını Bakanlık vermiştir. 
d) İmalarına yakmda başlanacak olanlar : 
Toplam işyeri sayım 886 olan iki sitenin inşaatına yakında başlanacaktır. Bunlar için 3,5 milyon liralık bir kredi tahsis edilmiştir. 
Şu hale göre, önümüzdeki ibir, iki yıl idinde, ikmal edilenlere 4 098 yer daha ilâve edilmek suretiyle işyeri miktarı 6 251 e yükselmiş .olacaktır. 

Bunlara ilâveten: 
- Cern'an 2 036 işyeriik (7) aded site ve çarşının projesi ile (1) umumi hizmet binaları projesi halen tetkikte, 
- (6) yerin de projeleri yapılmaktadır. 
Ayrıca, 43 yerin ön ve ^ekonomik etütleri yapılmış ve müspet sonuçlar alınmışta. 
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Önümüzdeki -yıl m a n i n ı n uygulanabkmesi kin Devkot Plânlama Teşkilâtı Müsteşar!^ emrindeki teşvik fonlarından 55 573 901 -liranın -İm is
lere mahsus fona aktarılması ^dcvcektir . 

Bu arada, su hususu takdirle beKrkmk fe^ : 
Sanayi Bakandı , kn,ük sanavi ça.-s, ve kk 'mhdn inşas.ua tam manası ile objektif, realist ve h a k i k i n isabetli bir usul u l a m a k t a d ı r . Bunun 

için evvelâ. <ank<ke başvuruknakta; anket d ı ^ l u bir ^ verice 'bir önetüt, müteakiben bir ekomanik etüt 'yapılmakta ve -ondan sonra kesin karar ve
rilerek yer c a m i n e >ve proje çmmine ,v0r,ilmekivdi.. 

2 . - - K r e d i : 
Bunun kin Bakandın emrimk, Kkk Barkamek; toplanan bir fon vankr. Bakanlık, bu fonu üeride hals.deeeğimız gibi, küeük sanat kooperatif-

leriıım kredi -Miyadannı karşılmakta kukmmukhul. •. 
H)fi8 yılında, B a k a m ı n t e s k k ü k i ile şomvkkn -la'sıt -k ib i olmaları ve taşıtı bulunanların da tamir .masraflaruuı karşılanması irin lüzumlu kredi 

sağlanmıştı.'. 
Kikük sanatkâr kredkeknin .akvaklr'dan Ik vii T a : r ' r komitesince düzktilmeye .anskmalkak;*. Bu Ivenkteye Türkivo Ikmaf ve tkn.atkârlar Konfo-

deravşsonu , k iştirak okirlkueye başkımmmr. 

3. - Teknik bilgi ve yetiştirme : 
Sanayi Bakmhgumı bu konudaki HMiS yM .kamalar ı da tatminkâr ve mucibi memnuruvet .sörülmüştür. Bu çalışmalar. sövJ,W özetlemek mümkün

dür : 
l ]vkm .kheuakn , .UVIî Eğ km Tkmvmık, Tü -k.. ks lk Bmkam ve Tlkyve l k i a t ve Smımkâ-m [kvıkkeı avvenumm kbkkğivk vüsülüimvktc-

dk. " 
Bunun için, Antakya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Konya ve Sivas illeri, eğitim için pilot bölge ittihaz edilmiş ve buralar

da kurslar açılmıştır. 
Kursların konuları; tornaerhk, frezecilik, m e r i k k l k k teknik resim, dökümcülük, elektrik ve oksijen kaynakçılığı, muhasebe ve beşerî münase

betlerdir. 
Kurslara; ustalar, kalfalar ve çıraklar iştirak etmektedir. 
Yapılan çalışmaları ve alman sonuçları aksettiren rakamlar aşağıda gösterilmiştir. 

Kursa Zincirleme Mezun Zincirleme 
Yıl kaydolanlar indeks olanlar indeks 

1966 ~~ 906 m ~ 647 100 
1967 3 490 385 2 238 345 
1968 5 558 613 1 917 (*) 296 •(*) 

(V 1968 yüımn 2 nci dönem kurslanmn sonuçlan almnutdığnda,, bu rakam yalmz 1 nci döneme ait bulur, 

http://in�as.ua


38 - Sanayi Bakanlığı - 1312 -

1969 yılında pilot eğitim bölgelerine Aydın, Samsun, Denizli, Edirne, Balıkesir, Erzincan ve Elâzığ illeri de dâhil edilecektir. 
4 . - imalât sanayii jle işbirliği : 
Bu konunun iki cephesinden biri olan, büyük sanayiin küçük sanayie yardımını, Bakanlık kendi yetki sahası dâhilinde halletmiştir. Şöyle ki: 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden modernizasyon sebebiyle satışa çıkarılan makina ve malzemeye ait listeler, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon

federasyonuna, valiliklere ve küçük sanat kooperatiflerine bildirilmekte ve taliboldukları takdirde bu malzeme tercihan küçük sanayicilere satılmak
tadır. 

Küçük sanayiin büyük imalât sanayii ile işbirliği yapması daha ziyade bir enformasyon ve karşılıkh anlaşma isidir. Bunu da en iyi yapacak 
olan organlar şüphesiz, kooperatifler, federasyonlar, birlikler ve nihayet konfederasyondur. 

Bununla beraber, konunun teknik ve ekonomik yönden geniş çapta ele alınıp bir plâna bağlanma* işi, aşağıda temas edeceğimiz «Küoük Sanatları 
Geliştirme Merkezi» nin görevleri arasına ithal edilmiştir. 

B) El sanatları : 
El sanatlarının köye müteveccih faaliyetlerinin Köy İşleri Bakanlığımca yürütüldüğü malûmlarıdır. 
Sanayi Bakanlığumn bu konudaki çalışmaları şehir ve kasabalara inhisar etmektedir. 
Bakanlığın, 1968 yılında el sanatlariylc ilgili faaliyetleri eğitim, teşkilâtlandırma, kredi, tanıt MM ve staıdardizasyon konularında olmuştur. 

Bu faaliyetler hakkındaki özet bilgi aşağıdadır: 
Kurslar : 
1968 yılında açılan kursların konuları; halıcılık, trikotaj, çorapçılık, Siirt battaniyecdliği ve el dokumacılığıd.r. 
Açılan kursların toplamı 65, kursa iştirak edenlerin miktarı 1 785, mezun olanların sayısı ise 1 385 tir. 
1968 yılından itibaren kursları pekiyi ve iyi derece ile bitirenlerin tamamına (1967 yılma ka lar dörtte birine idi), çorapçılık kursundan mezun 

olanların ise yarısına tezgâh ve makina tahsisi yapılmaktadır. 
1968 yılında 288 halı tezgâhı, 18 çorap makinası ve 26 battaniye dokuma tezgâhı tevzi edilmiştir. 

Teşkilâtlandırma : 
Ucuz ve kaliteli hammadde temini ve pazarlamada kolaylık sağlanması gayesiyle el sanatkârları -m kooperatifler halinde birleşmeleri geniş ölçü

de teşvik edilmektedir. Bunun için tip kooperatif statüleri ve izahnameler tabettirildiği gibi, kurulmuş olanlar da bir program tahtında öğretici ve 
yol gösterici mahiyette sık sık denetlenmekte ve gereken kolaylıklar gösterilmektedir. 

Kredi : 
Bakanlığın, Türkiye Halk Bankasında toplanan fonlarından 1968 yılının 10 aylık devresinde, kiiçük sanat kooperatifleri™ dağıtılan kredi 

2 315 000 lirayı bulmuştur. 
Bunun 2 190 000 lirası işletme, 125 000 lirası da tesis kredisi olarak verilmiştir. 
Kredi dağıtımında uygulanan kıstaslar; kooperatiflerin ortak adedi, sermaye ve gayrimenkul mevcutlan, iş hacından ve bilhassa ihracata yöne

tip yönelmedikleridir. 
Bu kooperatiflerden Bursa Havlucular Küçük Sanat Kooperatifi, üç yıldan beri Romanya'ya havlu ihracetmekte ve bittabi lüzumlu kredi ile 

de desteklenmektedir. 
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Tanıtma : 
1966 ve 1967 yıllarında olduğu gibi, 1968 Mümlı Uluslararası El Sanatları Fuarına, ayrıca Kuveyt'te açılan Türk Serginine iştirak edilmiştir. 
Standardkasyon : 
Bakardık, el sanatlari mamullerinin dâhilde ve hariçte tutunmaları için, diğer mamuller gibi standartlara tabi tutulmalarını zaruri görmüş

tür. 
Bu isabetli kararı memnuniyetle karşılıyoruz. 
Halen, el dokumu halı ve kilimler, el dokumaları ve havlu standartları üzerinde çalışılmaktadır. 

C) Diğer icraat: 
Raporamuzun bu bölümünü bitirmeden evvel, küçük sanatlar sahasında tahakkuk ettirilmek üzere bulunan cok önemli bir komi hakkın

da da kısaca bilgi vermemiz gerekiyor. 
Küçük sanayicilerimizin yerleşmeden başlıyarak pazarlamaya kadar olan çeşitli problemlerini halletmek üzere bir «Küçük Sanayii Geliştirme 

Merkezi» nin kuruluş hazırlıklarına girişilmiştir. Bu merkezde; teknik danışma büroları, staj atelyeleri bulunacak ve bilhassa küçük sanayi ile 
irtibatını ve küçük sanayi mamullerinin pazar]anmasını sağhyacak çalışmalar yapılacaktır. 

Bunun için Birleşmiş Milletlerin Teknik yardımından 962 800 dolar temin edilmiş .bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri : 
İktisadi Devlet Teşekküllerdin son yıllardaki fanüvotlcriyle plân ve program uygulamaları lıakkmcU. bilgi vermeden evvel bunların mahiyetleri 

ve millî ekonomimizdeki rollerini bir "defa daha hatırlatmakta fayda gördük. 
Cumhuriyetin kuruluşunu takibeden devrelerde; özel teşebbüs ruhunun doğmamış olması, bilgi ve tecrübenin yokluğu, sermavenin bulunmaması, 

memleketin muhtaoolduğu sanayii bizzat Devletin kurmasmı zaruri kılmış ve bilindiği gibi bu iş, ilk defa 1933 vılmda Birinci Bes Senelik Sana
yi plânına bağlanmıştı. 

O sıralarda karşılaşılan müşküllerden biri de organizasyon probleminin hallinde idi. Zira; millî kurtuluşu mütaakıp Hazineye intikal eden bir
kaç fabrika bir müddet Devlet daireleri vasıtasiyle idareye kalkışılmış; daha sonra millî bir banka kurularak tesisler buraya devredilmiş, fakat bâzı 
sebepler yüzünden istenilen sonuçlar elde edilememiş; Devletin elindeki sanavi yine Devlet dairesi mahiyetini taşıyan bir ofisin idaresi altında top
lanmış, lâkin bu tedbir ile de evvelkilerden farklı bir neticeye ulaşılamamıştı."' 

Nihayet, geçirilen tecrübeler de dikkate alınarak bambaşka bir statüde olmak üzere Sümerbank kurulmuş ve sanayi plânının uygulanması bu te
şelsüle verilmişti. 

İşte; ekonomik tarihimizde devletçiliği ve dolavisiyle İktisadi Devlet Teşekkülü denilen müesseseyi doğuran sebep ve âmiller bunlar olmuştur. 
Sümerbankm kuruluşunda dikkat" çekici başka" bir nokta da yalnız kendisi için değil, memleket «mavimin muhtaç bulunduğu personelin de, mem

leket içinde veya dışında yetiştirilmesi görevinin kanunla bu teşekküle verilmiş olması idi. 
Bilindiği gibi Birinci Sanayi Plânında yer alan işler, o zamanki ölçülere göre mühim ve memleketin hayatî ihtiyaçları ile ilgili bulunuyordu. Ge

rek Sümerbank ve gerekse bilâhara kurulan Etibank, kendilerine terettübedeni başarı ile yerine getirdiler. 
Bittabi bu başarılar o tarihlerde devletçiliğin revaç, bulmasına da yol açmış oldu. 

http://saina.tla.ri
http://st.anda.rtil


38 - Sanayi Bakanlığı - 1044 -

Şurada tokaç, noktaya işaret etmek isteriz. 
1. O sıralarda dahi devletçilik hiçbir zaman -bir tekeli (inhisar maddeleri hariç) ifade etmemiş yani bir istihsal kolunun tamamının Devlet inhi

sarı altında konulması düşünülmemiştir. 
2. Hattâ İktisadi Devlet Teşelsüllerine, özel sektörle işbirliği yapma ve onu teşvik etme görevleri kanunlarla verilmişti. 
3. Ticari ve sınai faaliyetlerinde bu teşekküllere hiçbir imtiyaz tanınmamış ve hususi hukuk hükümlerine tabi olacakları teşkilât kanunlarında 

sarahatle belirtilmiştir. 
Görülüyor ki, devletçilik fikirlerinin en yaygın bulunduğu o tarihlerde dahi özel sektörün varlığı daima esas alınmıştır. O kadar ki, başarı yolu 

olarak İktisadi Devlet Teşekküllerine «Müddbbir bir tüccar gibi hareket etme» direktifi kanunla verilmiştir. 
Cumhuriyet devrindeki ekonomik tarihimize bir göz atıldığı zaman; geçmişteki birçok sıkıntılarımızın vahametini azaltmada, sanayiimizin muh

taç bulunduğu her kategoriden insangüoünün ye «is tirilmesinde, birçok sosyal gelişmelerimizin sağlanmasında, kısaca, bugün içinde bulunduğumuz 
merhaleye ulaşmamızda, bu teşekküllerin hizmet ve yardımları pek bariz bir şeklide göze çarpar. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine yöneltilen tenkidiere gelince; bunları esas itibariyle İM noktada toplamak mümkündür. 
a) Ekseriya zarar etmekte veya yatırılan sermave ile mütenasip kâr getirmemektedirler, 
h) Özel sektörün gelişmesini geciktirmişlerdir; 
Bu tenkidlerin her ikisi üzerinde de biraz durmamız ieahedeeektir. 
a) Zarar etme veya az kâr getirme : Kanaatimizce bu mahzuru pek tabiî görmek lâzımdır, çünkü devletçiliğin tabiatından doğmaktadır. 
Her şeyden evvel şu hususu gözden uzak tut namak lâzımdır. 
İktisadi Devlet Toşekkülleri her devirde büküm et! erin ikttsadi polittkalarının uygulama vasıta! a rmdan birini teşkil etmişler ve bunun neticesi 

olarak özel sektör açısından az kârlı yahut zararlı, lâkin memleket için faydalı, yatırımları tahakkuk ettirmişlerdir. 
Fakat asıl önemli husus şudur; kolaylMa takdir buyurulur ki,devlet muamelâtının tedviri ile ekonomik bir faaliyetain yürütülmesi tamamen 

zıt karakter taşıyan kaidelere dayanır. 
Binincisinde;'hiyerarşi ve bu hiyerarşiye para el olarak yetki ve sorumluluklarla yukarıdan aşağıya daralması bahis konusudur. Her şev ve 

her hareket nizamlara bağlanmıştır. Esas olan, nizamların tam olarak uygulanmasıdır. 
Halbuki ekonomik faaliyetlerde esas verimlilik ve kârdır. Piyasa şartlarına süratle intibak edeırıiyen bir teşebbüs tasfiye edilmeye mahkûmdur. 

Şartlara intibak ise, anî kararlarla, bu kararların hemen u y g u l a n m a ile, bün-vrde v(! iş loy^e sa,î değişikliklerle mümkün olabilir. 
Kendilerine vücut veren kanunlar ne kadar ileri görüşlerle hazırlanırsa hazırlansın, ' İktisadi Devlet Teşekküllerine bu karakteri ve seyyaliyeti 

vermek çok zordur. 
Ancak, bunların sevk ve idaresinden sorumlu banların; bilgili, enerjik, müdebbir, karar sahibi olmaları ve kendilerini aşırı derecede sorumluluk 

endişelerine kaptırmamaları halinde, bu teşekküllerin verimliliklerinde iyileşmeler olacağı da muhakkaktır. 
b) Özel sektörün gelişmesine mâni olmak : İddia edildiği gibi, bunların menfi istikamette aktif bir rolü olmamış, daha ziyade hükümetlerin 

politikaları müessir olmuştur. Bu konuda misaller vermeyi ve teferruata girmeyi lüzumsuz addediyoruz. Yalnız şu cihet muhakkaktır ki İktisadi 
Devlet Teşekkülleri özel sektör için bir insangücü kaynağı olmuş ve olmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin halihazır " durumlarına gelince; fonksiyonları yine ayındır, fakat bu fonksiyonların önem ve öncelik sırası de
ğişmiştir. Bu hususu şöyle ifade edebiliriz: 
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1963 - 1967, 1968 yılları program ve fiilî 

Teşekkülün adı 

"Sümertbank Genel Müdürlüğü 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
T. Demir ve Çelik isletmeleri 
T. Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü 
T. Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 
Azot: -Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 

S ü m e ı t o k Genel Müdürlüğü 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
T. Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 
T. Şeker Fabrikalan A. Ş. Genel Müdürlüğü 
T. Çimento Sanayii T. A Ş. Genel Müdürlüğü 
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 

- 1045 -

TABLO : 3 

yatırım miktararmın, tahakkuk 

1 nci 5 Yılhk Program 

Program 

861,1 
252,2 
759,0 
493,2 
318,4 
403,2 
540,6 

(1963 - 1967) 

Fiilî 

7.16,5 
174,0 
651,0 
233,1 
279,7 
353,9 
400,7 

% 

83 
m 
85 
47 
87 
87 
74 

yücelerini ve 1869 yatırım 

Program 

184,0 
46,6 
70,0 

264,3 
74,2 

100,0 
154,0 

1963 - 1967 yıllarında tahakkuk % leri 

1963 

0 0 O 

23,5 
70.8 
98,6 

105,6 
77,6 
27,6 

1964 

71,5 
44,1 

101,8 
19,5 
81,3 

106,9 
5,4 

1965 

44,5 
97,6 
79,8 

3,2 
67,2 
80,8 
20,2 

1966 

113,8 
87.7 

119,5 
50,6 

109,0 
109,0 

94,0 

1 9 6 8 

Fiilî 

180,5 
53,1 
70,0 

265,1 
69,3 

128,5 
155,1 

1967 

111,4 
109,0 
76,1 
94,0 
87,2 
71,2 
98,8 

programlarını gösterir cetvel 

% 

98,1 
113,9 
100,0 
100,3 
93,4 

128,5 
100,7 

Milyon Tl. 
.1. 9 6 9 

Program 

[22 9 
20,0 

339,5 
497,0 
49,2 
98,2 

171,7 
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TABLO : 4 

1963 -1967 - 1968 yıllan program ve filî kâr ıriktarlariyle taOıaMcuk yüzdelerini ve 1969 kâr 
programını gösterir cetvel 

Teşekkülün adı 

SümerbanfeiGenel Müdürlüğü 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
T. Demir ve Çdlik İstetmeleri 
T. Selüloz ve TGUht Fabrikaları İslötmesl 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü 
T. Çimento Samayii T. A. O. Genel Müdürlüğü 
Azot Sanayii T. A. S. Genel Müdürlüğü 

Program 

246,2 
175,3 
245,0 
123,1 
240,7 
113,5 

— 

1 nci 5 Yllık Program 
(1963 - 1967) 

Fiilî 

1968 

Miilyon Tl. 

1969 

455,4 
211,1 
243,0 
175,1 
243/1 
151,9 
28,2 

184 
120 
99 

142 
100 
138 

Program 

128,5 
148.2 
99,0 
38,0 
61.1 
50,8 

1,0 

Fiilî 

112,0 
121,0 
140,0 
80,0 
61,5 
63,3 

% 

87,1 
81,6 

141,4 
210,5 
100,6 
125,8 

2,3 

Program 

166.0 
126.3 
35,0 
82,0 
67, f> 
57.5 
4,7 

- ^ E v v e l â ; devletin, ekonomik konjonktür müessir temel sanayii kontrolü altında bulundurması ve piyasada i s t i k a m sağlanmasında bun
dan da faydalanması, 

- Saniyen; memleket için hayati önemi haiz, fakat özel sektör için cazip olmıyan veya bu sektörün iktidarı dışında kalan yatırımla:™ gerçek
leştirilmesi, 
bahis konusudur. 

Binaenaleyh, zamanımızda iktisadi devlet teşekküllerine Km açılardan 'bakmak -lâzımdır. 
Nitekim, îkinci Beş Yıdık Kalkınma Plânında yer alan, plânın devlet sektörü için emredici m a i y e t i taşıdığına dair ilkesi ile, imkân bulundu

ğu talkdiryde Ibâzı imalât kollarındaki tesislerin özel sektöre devrini öngören tedbiri; özel sektörün Hfayet etmeye başladık sahalardan devlet 
sektörünün tedricen çekilmesine, ibu suretle istihsaldeki diğer boşlukları daha kolay ve daha ta tminkâr 'b i r şekilde kapa tab i lmes i temine ma
tuftur. 

Bu hiç .bir zaman mezkûr teşekküllün yavaş yavaş tasfiye edilecekleri veya önemlerinin azaltılacak mânasına gelmez. Bilâkis, tanzim edici 
fonksiyonlarını daha iyi ifa edebilmeleri için temel sanayiin sınırları içine çekilmelerini ifade ede.. 

Bu izahatımızdan sonra Sanayi Bakanlığı ile ilgili iktisadi devlet teşekküllerinin son yıllara ait faaliyetleri ve elde ettikleri sonuçları iki tab
lo halinde (3 ve 4 No. ,1u tablolar) arz ediyoruz. 



38 - Sanayi Bakanlığı - 1047 -

Sanayi Bakanlığının 1968 yılı Bütçe uygulaması : 
1968 yılı Bütçe Kanunu ile Sanayi Bakanlığının cari harcamalarına tahsis edilen 13 831 501 liranın 3 377 316 lirası, yapılan bir protokolle 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmiş geriye kalan İ0 454 185 lirası Sanayi bakanlığı tarafından kullanılmıştır. 
Sanayi Bakanlığına ayrılan meblâğın fazla'olusu, aynı zamanda Enerji ve Tahiî Kaynaklar Bakanlığına ait işleri de yürüten taşra teşkilâtı

nın tamamen Sanayi Bakanlığına bağlı bulunması Ve bu teşkilâta ait bilûmum cari harcamaları Sanayi Bakanlığınca karşılanmakta devam olun-
masıdır. 

1968 yılında, daha evvelki yıllarda tahakkuk edipte yılı içinde ödenemiyen bâzı borçlar için, bu borçların ilgili tertiplerindeki Sanayi Bakan
lığı hissesinden 14 393, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıhissesinden de 1 100 lira o W ü z e r e cem'an 15 494 lira «Geçen Yallar Borçları» 
maddesine aktarılmıştır. 

Bütçe teknik ve teamüllerine göre gayet normal karşılanması icabeden bu işlemin dışında başka bir aktartmaya tevessül edilmeksizin hizmet
lerin normal bir şekilde cereyan 'etmesi, 1968 yılı bütçesinin realist bir gönüşle düzenlendiğini ve tatbikatında da başta âmiri ita olmak üzere il
gililerin âz,ami dikkat ve titizliği gösterdiklerini ifade eder. 

Sanayi Bajlarilığı 1969 yık Bütçesi : 
Bilhassa devlet dairelerine ait masraf bütçelerine müspet veçhe veren özelliklerin başında, cari harcamaların mümkün olduğu kadar kısın

tılı tutulmasına mukabil yatırım harcamaları ile sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ağırlık verilmiş olması yer alır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile müştereken arz edilen Sanayi Bakanlığının Bütçesi bu karakterdedir. 
1 Cari Harcamalar 1 138 958 liralık bir fazlalık kaydederken yatırım harcamaları 36 020 000 lira artmıştır. 
2. Cari Harcamalarda her iki Bakanlığın müşterek artış oramı % 8.23 tür. 
3 Fakat iki Bakanlık ayrı ayrı mütalâa edildiği takdirde Sanayi Bakanlığı cari harcamalarına ait artış nisbetinin % 4.90, Enertji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığının ise % 18,54 olduğu görülür. 
4. Müzakeresini yaptığımız 1969 Bütçesindeki artış foranı % 19 civarında ibulunduğuna göre, arz edilen Sanayi Bakanlığı Bütçesinin tanzi

minde, bilhassa cari masraflarda tasarrufa büyük ölçüde riayet edilmiş demektir. 

Yukardaki kısa izahatımızdan ve takdim .edilen «Sanayi Bakanlığı 1969 Yılı Bütçe Teklifi» nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi bir taraf
tan itasarruf prensibi gözetilirken diğer taraftan hizmetlerin aksamaması hususu da esas alınmıştır. 

Bunun neticesi -olarak; 1968 yılı Bütçe tatbikatından elde edilen sonuçların ışığı altında, hâzı bölümlere ait ödenekler artırılmış ve fakat kar
şılıklarının büyük kısmı diğer bölüm ve maddelerde yapılan indirimlerle sağlanmıştır. 

Bu sebeple; huzurunuza getirilen Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçe teklifinin; raporunuzun temenniler kısmında «Geçmiş Yıllar Karşılıksız 
Borçları» Bölümüne konmasını teklif ettiğimiz 574 364,29 liranın da'ilâvesi ile kabulünü arz ederiz. 



38 - Sanayi Bakanlığı — 1048 -

TEKLİF VE TEMENNİLER 

Türk sanayiinin durumu ve Sanayi Bakanlığının 1968 yılı faaliyetleri ile 1969 yılında yapacağı işler hakkında verdiğimiz mücmel izahatı mü-
iaaikıp aşğaıdaki maddelerde toplanan teklif ve temennilerimizi am edeceğiz. 

1. A) Reporumuzun «1969 yıh programında sanayi sektörü» kumunda (Sayfa 11) işaret olunan ve ikinci plân döneminde tahakkuku icabe-
den ve yatırımları büyük bir yekûn tutan tesislerin zamanında ikmal edilmemesi plân hedeflerine ulaşılmasını .güçleştirebilir. 

Bu hususta tâzami dikkat ve gayretin gösterilmeşini, 

B) Keza bu tesislerin; 
a) Kullanacakları hammaddelerin memleket içinden, en iyi vasıfta ve bilhassa mâkul fiyatlarla sağlanabilmesi için «erek Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığının, gerekse Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün aynı derecede gayret ve alâka göstermelerini, hattâ Sanayi Bakanlığı 
ile gimdiden işbirliğine başlamalarını, 

b) Ihtiyaıc gösterecekleri teknik personelin yetiştirilmesi için yine şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasını 
2. Raporumuzun «Montaj Talimatının uygulanması» bölümünde de ifade olunduğu igibi bu sanayiin sıkı bir disiplin altında tutulması hususunda 

Bakanlığın gayretlerinin devamını ve bir mamulün dövk değeri itibariyle memleket dâhilinde imal edilebilen kısmının asgari % 70 e eıkardması-
nın ,gaye edinilmesini ve bu nispetin a m a n l a artırılmasını, 

3. Memleketimin muhtelif bölgelerinde ve ) üyük şehirlerindeki sanayileşme potansiyelinin tesbit olunarak şehirlerin «organize sanayii sahala
rının plân, proje ve tatbikatındaki bakanlik eahşmalannm Türkiye'ye yaygın bir vaziyette geliştirilmesini ve bu husustaki fonlardan faydalan
mak için teknik yardım yapılmasını, 

4. Ortak Pazar ile ilgili temennilerimiz: 
Geçiş döneminde mevcut sanayiimizin dış piyasalarda rekabet edebilecek durumaıgetirilmesi ve bu dönemde kurulacak sanayie ait mamullerin 

de dıs piyasalarda satış imkânlarının düşünülmesi zaruretine inanarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini; 
a)^ Maalesef bugüne kadar devam eden iç şartlarımız, normal dünya ölçülerinin altında kalan küçük kapasitelere imkân bahsetmektedir. 
Bu durum bir taraftan maliyetleri yükseltirken, diğer taraftan da aynı imalât felahında ufak teşebbüslerin doğmasına, dolayısiyle millî imkân 

ve gayretlerin dağılmasına yol açmaktadır. 

Halbuki bizzat AET dahi, Dünya piyasalarında ABD ,nin dev şirketleriyle rekabet edebilmennin çaresini, altı ülkeye dağılmış olan ve aynı üre
timde bulunan müesseselerin birleşmesinde aranmaktadır. 

Bunun için, dahilî tekellere meydan vermemek şatiyle, aynı üretim kolunda bulunan feüçük teşebbüslerin, Dünya ölçülerine göre optimum ka
pasiteler teşkil edecek büyüklüklerde birleşmelerinin teşvik olunmasını ve yeni kurulacak tesislerde de bu hususa mümkün olduğu kadar yer 
verilmesini, 

Ayrıca, bu problemin hal çarelerinden birini teşkil eden küçük hisseli sermaye şirketlerinin teşvikini, 
b) Sınai müesseselerimizin malî bünyeleri çok zayıftır. İşletme masraflarının tamamını ticari kredi müesseselerinden ağır şartlarla karşılıyan 

sınai firmalar vardır. Bugün, ister özel, ister resmî sektör menşeli olsun, sınai mamullerimizin maliyetinde faizler büyük bir yer iş,gal etmektedir. 
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Geçiş döneminde smai kredi faiz hadlerinin AET memleketlerindeki faiz hadlerine indirilmesinin sağlanmasını, 
e) Standartlarımızın AET standartlarına uyması için gayret sarf edilmesini ve standart kontrol işlerinin de AET devletleri gibi ciddiyetle ele 

alınmasım, 
d) Lisanslar, know - how'lar ve royaltiler için dışarıya ödenecek döviz miktarı amanla , smai mamullerin ihracından elde edilen -gelirlere ula

şır ve hattâ onları aşabilir. 
Bu sebeple, bir taraftan dıştaki teiknik gelişmeler adım adım takibedilirken, diğer taraftan teknik araştu-malara da önem verilmesini, 
5. Türkiye Halk Bankasının şoförlere vasıta temini veya kendi vasıtalarını tamir maksatiyle tahsis ettiği krediye ait şartların ve formalitele

rin hafifletilmesi için (Sanayi Bakanlığının tavassut ve teşebbüste bulunmasını, 
6. Küçük sanayi ve el sanatlarının .geliştirilmeşinde kullanılan fonların idaresine memur Halk Bankasının, hizmetin daha iyi yürütülmesini 

temin bakımından Sanayi Bakanlığına bağlanmasını, 
7. Smai mamullerin standart ve kalite kontrolü hizmetlerinin hızla geliştirilebilmesi için bölge lâboratuarlarının acilen kurulmasını, temen

ni, ayrıca; 
8. Sanayi Bakanlığı 19163 yılında yeni binasına taşınır ve yerleşirken; tadilât, malzeme ve mefruşat için yaptığı bâzı sarfiyatı iktisadi Devlet 

Teşekküllerine ödetmiştir. 
Şüphesiz, bu masraflar (zaruri olmakla beraber, bunların teşekküllere ödetilmesini Yüksek Denetleme Kumlu kanun, usul ve teamüllere uygun 

görmemekte ve bu işlemi, senelik raporlarında tenkid etmektedir. 
Yıllardan beri ilgili teşekküllerin aktiflerinde «Sanayi Bakanlığından alacak» şeklinde -gözüken ve tutarı 574 366,26 lira olan bu borcun tasfi

yesi maksadiyle Sanavi Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinde yeniden açılacak 136.350 nci (Geçen yıllar karşılıksız borçları) maddesine bu miktar öde
neğin konulmasını ve"bütçe kanununa bağlı (R) işaretli cetvele de (Sanayi Bakanlığının İktisadi Devlet Teşekküllerine ve Gima Müessesesine 
olan bordan, başka bir belge aranmaksızın bunlardan alınacak faturalara göre ödenir) ibresinin konulmasını teklif ederiz. 

RAPORTÖRLER 

Kayseri Milletvekili TaMÎ Senatör 
Feyyaz Koksal Suphi Karaman 

Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder 
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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 

(40 000 lirasını, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 
İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - 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 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

1968 ödeneği 
Hadde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 

4 200 

831 001 

20 000 
160 000 

30 000 

335 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe Menen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla** 
Lira Lira Lira l i ra 

623 302 

4 300 

22 000 

640 452 

4 300 

25 000 

1 5 0 0 

4 200 

787 003 

15 000 
140 000 

30 000 

365 000 

640 452 

4 300 

140 000 

1 500 

4 200 

787 003 

15 
140 

30 

365 

000 
000 

000 

000 
3 000 



38 - Sanayi Bakanlığı 

Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kursyolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt id yollukları toplamı : 582 001) 
"// - Yurt dm yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
1.2.861 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 : 205 002) 
YÖNETİM GÎDERLERÎ 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
(40 000 lirasını, Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

- 1052 -

1968 ödenSgi 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 
15 000 

5 000 

150 000 

1 

10 000 
100 000 

690 000 

115 000 

90 000 

115 000 

2 290 635 

1969 yılı için 
Hükümetçe tanen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

001 25 

4 000 

1ir, ooo 

1 

1 
70 000 

1 139 000 

200 000 

J55 000 

375 000 

3 139 590 

1 
25 000 

4 000 

135 000 

1 
70 000 

1 179 000 

240 000 

155 000 

375 000 

3 179 590 



38 - Sanayi Bakanlığı - 1053 -

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

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 İ 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 

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 
KIRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1969 yılı için 
iyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı 
Lira, 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i ra Lira 

80 000 
190 000 
30 000 
70 000 

282 000 

30 000 
40 000 
90 000 
2 000 

120 000 

335 000 

130 000 
200 000 
5 000 

70 000 

30 000 

40 000 

913 635 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam! 

Lira Lira 

90 000 
200 000 
34 000 
85 000 

385 000 

40 000 
52 500 
120 000 
2 500 

170 000 

430 000 

150 000 
270 000 
10 000 

90 000 

30 000 

60 000 

1 095 590 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

90 000 
200 000 
34 000 
85 000 

385 000 

40 000 
52 500 
120 000 
2 500 

170 000 

430 000 

150 000 
270 000 
10 000 

90 000 

30 000 

60 000 

1 095 590 
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BcMm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

16.000 

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 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Tahlil lâboratuvar giderleri 

1 000 

116 002 

1000 

126 003 

1 000 

126 003 

115 000 

15 000 
90 000 
10 000 

120 000 

173 000 

125 001 

5 000 
120 000 

1 

160 000 

213 000 

125 001 

5 000 
120 000 

1 

160 000 

213 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

16.710 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA 
DERLERİ 
Temsil giderleri 

VE TÖREN Gİ

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 000 

23 000 

20 000 
3 000 

24 000 

11 227 864 
2 290 635 
116 002 
173 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

30 000 

23 000 

20 000 
3 000 

24 000 

11 467 866 

3 139 590 

126 003 

213 000 

14 97i 970 459 

30 000 

23 000 

20 000 
3 000 

24 00O 

11 582 866 

3 179 590 

126 003 

213 000 

15 125 459 
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BöUfe Madde ödeneğin çeşidi 

- 1056 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsüne yardım 

(Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne öde
necektir.) 
İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 

21.320 Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi pro
jesine yardım 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.000 

21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik is
leri Etüt İdaresine yardım 

21.420 Köy elektriklendirilmesi için Etibanka 
yardım 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
23.320 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtıl

ması 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul- edilen 

Madde Bölüm toplama Madde Bölüm tepiamı 
Lira Lira Lira Lira 

110 000 000 

1 000 000 

91 977 000 

202 977 000 

117 000 000 

1 000 000 

122 298 000 

240 298 000 242 298 000 

117 000 000 

1 000 000 

124 298 000 

51 977 000 

40 000 000 

7 38 

42 298 000 

80 000 000 

6 000 6 085 000 

44 298 000 

80 000 000 

6 085 000 

7 386 000 G 000 000 6 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplama Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

202 977 000 

7 386 000 

210 368 000 

85 000 

240 298 000 

6 085 000 

246 383 000 

85 000 

242 298 000 

6 085 000 

248 383 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 yılı için 

Bölüm 

34.000 

35.000 

Madde 

34.720 

35.710 

35.750 

35.770 

35.790 

Ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 
Uluslararası, kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

Sanayi Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri 
Biriktirme ve Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardımda bulunmak üzere) 
Türk Sevk ve İdare Geliştirme Merkezine 
yardım 
Küçük Sanayi Geliştirme Merkezine yar
dım 
Dünya Enerji Konferansı Türk Millî Ko
mitesine yardım 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

250 000 

1 369 000 

69 000 

1 250 000 

50 000 

250 000 

1 369 000 

Hükümetçe istenen 
Madde JBölüm toplamı 

Lira Lira 

250 000 

250 000 -

2 067 600 

2 067 600 

86 250 • 

181 350 

1 750 000 

50 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

250 000 

250 000 

2 067 600 

2 067 600 

86 250 

181 350 

1 750 000 

50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

12 500 

12 500 

250 000 

1 369 000 

12 500 

1 631 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edfflen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 500 

2 

2 

12 500 

250 

067 
12 

000 

600 
500 

330 100 

12 500 

12 500> 

250 00O 

2 067 600 
12 500 

2 330 100 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı - 1062 -

Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

11 . 1 . 1969 

Enerji ve Tabiî K a b a k l a r Bakanlığının 1969 yılı bütçe tasamı hakkındaki yedi bölüm halinde hazırlanmış raporumuz ilişik olarak sunul-
muştur. 

arz olunur. M T Ç E RMBOKTÖRLEKİ 
Cemalettin İnkaya Halûk Berkol 

(Balıkesir Senatöm İstanbul Senatörü 

omş 
Bakanlar Kurulunun, 13 . 2 . 1962 gün ve 6/209 sayılı kararı ile Başbakana verilmiş olan yetkiye dayanılarak 1962 yılında kurulan «Merkezî 

Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu» mm raporunda; su, enerji, yakıt konularını kapsıyan görevlerin o günkü karışık durumu
nu düzeltmek üzere; petrol, kömür, maden, su ve elektrik hizmet kollarını bünyesinde toplıyan «Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı» nın kurul
ması tavsiyesine uygun olarak ve 4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 . 12 . 1963 tarihinde adı göçen Bakanlık kurulmuştur. 

Kuruluşu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk uygulama yüına rastlıyan bu bakanlık, 1963 ilâ 1967 plân döneminde yapılan 62,8 milyar 
liralık tüm yatırımların % 22,2 si olan 13,9 milyar liralık yatırımı bağlı ve ilgili kuruluşlarının çahşmaları ile gerçekleştirmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk 1968 yılı diliminde bu oranın % 33,8 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaşacağı öngörülmüş olup, bu yatırım
ların sektörlere dağılışı ve oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Sektörler 

Demirden başka metaller sanayi sektörü 
Madencilik sektörü (hampetrol üretimi dâhil) 
Petrol ürünleri sektörü 
Enerj i -Elektr ik sektörü 
Kimya sanayi sektörü 
Tarım sektörü 

Toplam 

Diğer sektörler 
Genel Toplam 

Plândaki 
Yatırım 
tutarı 

(Milyon Tl.) 

7-5 
499,6 
255 

1 329,5 
387,:3 

2 098,1 

4 644,5 
5 409,1 

Plândaki 
Bakanlık 

payı 
(Milyon TL)' 

75 
497,4 
238 

1079 
255,2 

1 218,7 

3 363,3 
41,8 

Oran 
% 

100 
99,5 
93,3 
8.1,1 
65,8 
58 

72,4 
0,8 

10 053,6 3 405,1 33,8 
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Yukarıdaki tablonun tetkikinden bakanlığın bütün diğer bakanbklar içinde 3 405,1 milyon Tl. lık yatırımı gerçekleştirmek gayreti içinde en ön 
sırayı işgal ettiği açıkça görülecektir. 

Son'defa, tadilen Yüee Meclise 18 . 1 . 1968 tarihinde tevdi edilen Bakanlık Kuruluş Kanunu tasarısı .hugüne kadar kanunlaşamadığı cihetle, ev
velce olduğu gibi bu yıl da, bakanlık bütçesi müstakilim huzurunuza getirilememiş ve Sanayi B^anlığı 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 : 
Yukarıda, giriş kısmında da arz edüdiği veçhile, 18 . 1 . 1968 tarihinde Yüce Meclislere tevdi edilmiş bulunan, fakat henüz kanunlaşamıyan 

«Bakanlık Teşkilât Kanunu Tasarısı» na göre; memleketimizin toprak, su, enerji maden, petrol kaynaklarının en uygun bir şekilde araştırılmam, 
planlanması, geliştirilmesi, işletilmesi, kontrol ve muhafazası ve bunlarla ilgili kanun, nizamname, talimatname ve tüzükleri hazırlıyarak teklif et
mesi, bu bakanlığın esas vazifeleridir. ' 

Bakanlığın bu vazifeleri ifada tuttuğu genel politika : 
a) Toprak-Su a lanında: 
Yurt tarımını doğal şartlara yüzdeyüz bağlı olmaktan kurtararak, istikrarlı bir üretim düzenini sağlıyacak olan sulama ve taşkından koruma 

tesislerini süratle tamamlamak, yeraltı su kaynaklarından faydalanma oranım yükseltmek, meskûn alanların içme, kullanma ve endüstri ihtiyacı su
larını temin etmek, 

b) Maden alanında : 
Yeraltı tabiî kaynaklarımızın süratle değer kazanmasını temin, bunların daha çok mamul halde ihracını teşvik etmek, 
c) Enerji alanında : 
Kalkınmanın en önemli unsuru olan enerjinin bol ve ucuz olarak yaratılmasiyle bunun çeşitli kaynakları arasında optimal bir dengenin kurul

masını temin etmek, 
d) Petrol alanında : 
Yurt ihtiyacının tamamının iç kaynaklardan sağlanması, ürün ithaline genellikle yer verilmemesi, imkân olursa petrol ihraceden bir ülke haline 

gelmek, 
gibi uzun vadeli bir plân anlayışı içinde olunabilir. 

2. - Teşkilât Kanununun yokluğu ve uygulamada karşüaşılan prdblemler : 
Henüz Teşkilât Kanunu ve dolayısiyle müstakil bir bütçesi olmıyan bakanlığın, beş senelik hizmet süresi zarfında, her ne kadar idari hizmetleri

ni aksatmadan yürütebilmiş ise de, bu husus büyük çapta bağlı ve ilgili kurumlarının yardımlariyle mümkün olabilmiştir. 

Diğer taraftan, Teşkilât Kanunu ve bu kanun ile ihdas olacak kadroların ademi mevcudiyeti sebebiyle belirli bir personed politikasının takibi 
de mümkün olamamaktadır. 
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Bakanlığın karşılaştığı, bu müşküllerin izalesi ve daha rahat bir çalışma ortamına girmesi; ancak, kadro ve bakanlığın müstakil bütçesine im
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, özcl kananları bulunan aşağıdaki kurumlar 

da bu bakanlığa bağlammş veya ilgi!endirmiştir. (Atom Enerjim Kornişonu Geneî Sekreterliği bilindiği ü o r e bilâhara Başbakanca bağlanmış
tır.) 

A) Bağlı kurumlar : 
Petrol Dairesi Reisliği (Bakana bağlı), 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü. 

13) İlgili kurumlar : 
a) Emayes in in tamamı Devlete aidolan İktk,wM Devlet Teşekkülleri : 
.Rtlbank Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 
b) Sermayenin varısından fazlası Devlete, Devletle birlikte iktisadi Devlet Teşekküllerine ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri; 
TürkiyoiVtr.olleri'A. O. (Şenel Müdürlüğü, 
Petro Kimya A. §. Genel Müdürlüğü, 
c) Kanunla kurulmuş Kamu İktisadi Teşebbüsleri; 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü. 
Yukarıda belirtilen ilgili kurumlardan 440 s a d ı Kanuna tabi olanlarına ait kuruluş kanunu tasarıları «iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden 

Düzenleme Komisyonu» tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığına verilmiş ise de bunlar henüz kanunlaşmamıştır. 
Bakanlık bağlı ve ilgili kurumları hizmetleri hakkındaki bilgiler aşağıda verilmiştir. 

A) Bağlı kurumlar : 
1. Petrol Dairesi (Bakana bağlı): 
Bu daire katma bütçeli olup, faaliyetlerine d*r raporu tarafımızdan ayrıca hazırlanmış ve sunulmuştur. 

. 2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
Mezkûr genel müdürlük, katma bütçeli olup, faaliyetlerine dair raporu ayrıca hazırlanmış ve takdim edilmiştir. 
3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü : 
2804 sayılı Kanunla 1935 yılında tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir şekilde kurulmuş bulunan Maden Tetkik ve Arama Ens

titüsü, Türkiye Maden Envanterinin çıkarılması, madenlerin daha verimli bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve metotların tetkiki ve memleketi
miz jeolojik yapısının ortaya çıkarıknasiyle ilgili konularda çalışacak Türk mühendis, teknisyen, uzman ve isçilerinin yetiştirilmesi hizmetlerini yü
rütmektedir. 
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4. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü : 
EİBİ, 1935 yılında 2819 sayılı Kanuna göre, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir şekilde kurulmuştur. Başlıca görevi yurdu

muzda mevcut enerji kaynaklarını etüdederek bunların sağlıvacağı imkânları meydana çıkarmak ve bunlar arasında elektrik enerjisi ve politi
kasına uygun olanları tesbit ederek Türkiye'nin elektriklendirme; plânlarını hazırlamak ve plâna giren tesislerin projelerim tanzim etmek, elektrik
le ilgili istatistikleri tutmaktır. 

B) ilgili kurumlar : 
1. Etibank Genel Müdürlüğü : 
1935 yılında maden ve enerji alanında çalışmak üzere 2805 sayılı Kanunla kurulmuş ve bilâhara 1957 yılında faaliyetine bankacılıkta katıl

mış bulunan Etibank, maden ve enerji kaynaklarındın değerlendirilmesi ve bankacılıkla görevlidir. 
2. Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü : 
697-1 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu «TKİ»; taşkömürü, linyit, turp gibi kömür madenlerini aramak ve 

işletmek, bunlardan kok, briket ve bilcümle tâli .maddeler imâl, istihsal ile kömür tevzi ve satışım yapmak ve Mahrukat Kanununun verdiği gö
revleri ifa etmek gibi hizmetlerle yükümlüdür. 

3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 
1954 yılında 6327 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan TPAO, petrol ameliyeleri yapmak, petrol ürünlerini alın,, satım ve dağıtımı işlerinde 

faalivet göstermekle görevlendirilmiştir. 
i Petro - Kimya Anonim Şirketi : 
Şirket, 6327 sayılı TPAO Kanunu hükümleri gereğince ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olup, petrol müştaklarından yeni kimya mad

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 Ileveti Kararı ile kurulan Petrol Ofisi, 

halk ve millî savunma ihtiyaçları için lüzumlu petrol ve müştaklarını satmalmak, depolamak ve satmak görevi"ile yükümlüdür. 
Kendisine ayrıca K/1092'sayıh Karar ile de NATO akar yakıt tesisleri ve boru hatlarının işletilmesi görev olarak verilmiştir. 
Yukarıda sayılan kurumlar hizmetleri ile ilgili düşünceler aşağıda belirtilmiştir. 
Mevcut Petrol Kanununun millî şirketlere 8 arama ruhsatnamesinden fazla ruhsat verilmemesi hakkındaki kanuni tahdidin kaldırılması, rafi

neri şirketlerinin yerli hampetrol işlemesinden elle ettiği kârla, aramadan doğan zararların mahsubuna imkân veren hükmün değiştirilmesi, nispî tü
kenme payının kaldırılması ve nihayet Petrol DaU-esinin takviyesi gibi başlıca hususları kapsıyan ve 1967 yılında Türkiye Büvük Millet Meclisi 
Petrol Araştırma Komisyonunun hazırlamış bulunduğu raporun ışığı altında yeniden tanzim edilen ve bu yıl'içinde Başbakanlığa" sunulmuş bulunan 
Petrol Kanunu tadil tasarısının biran önce kanunlaşması faydalı olacaktır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının, Petrol Ürünleri Sanayii ile ilgili ilkelerine uygun olarak bakanlık tarafından hazırlanan ve 
petrol arama, üretim, iletme, dağıtım ve satış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlarının, tek bir organizasyonda birleştirilmesi için hazırlanan 
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«Petrol Kanunu tasarısı», yıl içinde Yüoe Meclise lSevk edilmiş, fakat henüz kanunlaşmamış bulunmaktadır. 2 milyar lira sermaye ile kurulacağı ön
görülen Holding'e ait tasarı kanunlaştığı takdirde, kendisine bağlı ve ayrı faaliyetlerde bulunacak birkaç anonim "ortaklığın kurulmasına imkân ba
sıl olacaktır. Bu konuda, bir hazırlık mahiyetinde olmak üzere, TPAO nm Pazarlama Teşkilâtı, bir protokol ile Petrol Ofise devredilmiştir. 

Petrol Ofisi Teşkilât Kanunu : 
Yukarıda belirtilen «Petrol Kanunu tasarısı» nm kanunlaşması halinde bu Holding'e dâhil anonim ortaklıklardan birinin Petrol Ofisi Teşkilâtı 

yerine kaim olacağı cihetle, Petrol Ofisi için ayrı bir teşkilât kanununun ele alınmasına lüzum kalmamaktadır. 
MTA Enstitüsünün 2804 sayılı Teşkilât Kanunu, bugünkü ihtiyacı karşılamak bakımından yeterli görülmemektedir. Bu kanunun bâzı maddelerini 

değiştirmek, bâzı maddelerini kaldırmak ve geçici bir madde eklemek üzere yapılan kanun tasarısı teklifi halen Yüksek Mecliste bulunmaktadır. 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Teşkilât Kanununun, İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan 

tasarısının üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 
Etibankın kuruluşuna dair 2805 sayılı Kanunda belirtilmemiş olmakla beraber, gerek kalkınma plum ilkelerine ve yıllık programlarda bu kuru

luşa tevcih edilen yatırım projelerine uygun olarak ve gerekse kimya sanayiinin bâzı hammaddelerinin veya yan ürünlerinin müstahsili bulunma
sı sebebiyle, Etibankın bu gibi kimya tesislerini kurmak ve işletmek gibi görevleri üzerinde bulundurması hususunun yeniden düzenlenen kuruluş 
kanunu tasarısında yer alması uygun mütalâa edilmektedir. 

Elektrik enerjisi konusunda halen, Bakanlık Enerji Dairesi, DSİ, EİEİ, Etibank, İller Bankası, Köy İşleri Bakanlığı, Belediye Elektrik işlet
meleri, İmar ve İskân Bakanlığı ve diğer kamu teşekkülleri faaliyet göstermektedirler. Bu husus bir taraftan görev, yetki ve sorumlulukların te
dahülüne yol açmakta, diğer taraftan da malzeme ve personel tasarrufunu optimal bir seviyede tutulmasına mâni olmaktadır. 

Bu itibarla, bütün memleket sathında elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım işlerini bir tek teşkilât içinde toplamak ve ihtiyaç hissedilen 
bol ve güvenilir elektrik enerjisini zengin olan kaynaklarımızdan temin için etüt, plân, proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım ve finansman gibi 
çeşitli, fakat birbirine bağlı işleri şimdiki dağınıklık yetersizlik ve verimsizlikten kurtarmak üzere' hazırlanmış ve Yüce Meclise getirilmiş olan «Tür
kiye Elektrik Kurumu Kanun tasarısı» kanunlaşmayı beklemektedir Tasarının kanunlaşması ile çok geniş alanlarda faaliyet göstermekte olan Eti
bankın faaliyetlerini tamamen maden ve bankacılık sahasına teksif etmek suretiyle memleket ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunması imkânı 
sağlanacaktır 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesine ait istatistiM malûmat ile ileriki yıllara ait Program ve düşünceler 
A) Bakanlık : 
Her ne kadar bakanlığın müstakil bir bütçesi mevcut değil ise de, her yıl Sanayi Bakanlığı 'bütçesinin kabulünden sonra bir protokol gere

ğince bakanlığa ayrılan ödenekler son iki yü itibariyle aşanda gösterilmiştir. 
1967 yılı 1968 yılı 

Bütçe harcamaları 1 000 Tl. 1 000 Tl. 

(A/ l ) Cari harcamalar 3 269 3 377 
(A/2) Yatırım harcamaları 163 835 201 977 
(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 34 83 

Yukarıdaki harcama miktarlarının içinde bulundukları Sanayi Bakanlığı bütçesindeki mütenazır harcamalara oranları yıllar itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir. 

1967 1968 
Bütçe harcamaları % % 

(A/ l ) Cari harcamalar oranı 23,8 24,4 
(A/2) Yatırım harcamaları oranı 95,5 96,0 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları oranı 11,4 22,4 

Bu oranların tetkikinden görüleceği üzere yatırım harcamalarının müşterek bütçedeki yüksek oranına mukabil, cari harcamalar ve sermaye teş
kili ve transfer harcamaları oranı düşük bulunmaktadır. Büyük yatırımların gerçekleştirilmesinde önsırayı işgal etmekte olan ve behemahal müs
takil bir bütçeye sahibolması gereken bakanlığın, bu düşük oranlar sebebiyle vazifesini aksatmadandan devam ettirebilmesi ilgili ve bağlı kuru
luşlardan temin edilen imkânlarla mümkün olabilmiştir. 

B) Bağlı ve ilgili kurumlar : 
Bağlı ve ilgili kuruluşlardan katma bütçeli olan DSİ ile Petrol Dairesi hizmetlerinin gelişmesi konusunda gerekli Matistikî bilgiler, yukarıda 

1 nci bölümde sunulacağını belirtmiş olduğumuz raporlarda geniş şekilde yer almış bulunmaktadır. 
1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Enstitü, 1935 - 1967 yılları içinde, yurdumuz maden potansiyelinin ortaya çıkarılması maksadiyle 10 000 den fazla çeşitli maden ve hammad

de zuhurlarının projeksiyon ve etüdünü yapmıştır. Ayrıca bu zuhurlardan önemli görülenler üzerinde arama çalışmalarına geçilerek 559 016 M. 
sondaj, 74 828 M. galeri ve kuyu yapılmış bulunmaktadır. 
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Enstitü, 1961 yılından beri memleket madenciliğine daha yararlı olabilmek acamiyle, özel şahıslara ait kömür, bakır, kurşun, çinko, civa, antimu-
;in, krom, fosfat, lületaşı, bortuzu, flüorit, asbest, mika, kükürt, manyezit, bitümlü şist sahalarında ücretsiz etüt ve aramalar yapmaktadır. Ruhsat 
sahipleri ile akdedilen tip mukavele gereğince, yapılan bu çalışmalar sonucunda tesbit edilen rezervin üretimi ve satışı halinde, enstitüce yapılan 
otüt ve arama masrafları karşılığı olarak, ilgililerce Hazineye ödemede bulunulmaktadır. 

Enstitünün 33 yıllık (1935 - 1967) toplam giderleri tutarı 601 500 000 Tl. dır. Bunun 59 000 000 Tl. sı enstitünün kendi kaynaklarından sağla, 
dığı gelirlerden, geri kalanı da Hazine yardımından temin edilmiştir. Buna karşılık enstitünün çalışmaları sonucu, takribi potansiyel değeri 100 
milyar Tl. na ulaşan çeşitli maden, hammadde ve kömür rezervleri 'tesbit edilmiştir. 

Enstitünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin maden, hammadde ve enerji kaynakları bakımından zengin olduğunu göstermektedir. 
Krom, bortuzları, civa, mermer, ,ületaşı ıv eeotermik enerji rezervleri bakımından Türkiye'miz, ,dünanın ee zengin ülkeleri arasına girmektedir. 
Ayrıca; bakır, antimuan, kurşun, çinko, manyezit, uranyum, linyit, kükürt gibi çeşitli maden ve hammadde kaynakları bakımından da yurdumuz
da geniş jeolojik imkânlar mevcuttur. 

1968 yıh sonunda yapılan çalışmalar sonucu olarak Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinde tesbit edilen maden hammadde rezervleri aşağıda belir
tilmiştir. 

Ton 

Demir cevherleri 14 000 000 
Bakır, kurşun - çinko cevherleri 5 000 000 
Kurşun - çinko cevheri 300 000 
Oiva cevheri 1 300 000 

Bunlar dışında : 
Maraş - Elbistan bölgesinde 3 milyar ton rezerve sahibolduğu tahmin edilen büyük bir linyit rezervi bulunmuş ve yapılan çalışmalarla bunun 

l 650 000 000 tonluk kısmı görünür rezerv haline getirilmiştir. Memleketin yakıt ve enerji ihtiyacının karşılanmasında ve termik santral, gübre sa
nayii, briketieştirme tesisi gibi çeşitli endüstrici tesislerin kurulmasında büyük rol oynıyacak bu yatağın değerlendirme çalışmalarına 1969 yılında 
la devam edilecektir. 

Radyoaktif maden aramalariyle bilhassa Batı - Anadolu'da 1968 yılında tesbit edilen 1 300 ton ile birlikte toplam 2 700 ton uranyum metale 
tekabül eden cevher rezervinin mevcudiyeti tesbit edilmiştir. 

Petrol arama konusunda, enstitü çalışmaları I I I ve IV No. lu Sivas ve Erzurum kapalı sahalarına yöneltilmiş ve buralarda bugüne kadar 
46 000 Km2 lik jeolojik etüt, 16 000 Km2 detay gravimetrik etüt, 15 000 Km2 lik rejyonal gravimetrik "etüt, 670 Km. lik sismik etüt ve toplam 
uzunluğu 24 000 M. olan 15 aded sondaj yapılmıştır. 

Tabiî buhar aramalariyle ilgili olarak Denizli, Aydın ve Batı - Anadolu bölgelerinden büyük miktarlarda enerji üretiminin yapılabileceği ve gele
cekte tabiî buhar sahalarından elde edilecek ucuz enerjinin memleketimiz enerji ihtiyacınm karşılanmasında önemli rol oynıyabileceği kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. 
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Jeolojik harita çalışmalariyle ilgili olarak önocği yıllarda hazırlanmış olan 1/800 000 ve 1/100 000 ölçekli Türkiye jeolojik haritalarına ilâveten 
son olarak 1/500 000 ölçekli olanının basımı da yapılmıştır. Halen, basta yeraltı zenginliklerinin tesbiti olmak üzere; tarım, sulama, iskân ye yol 
yapımı gibi çok çeşitli konularda büyük ölçüde'fayda/sağlıyacak olan 1/25 000 ölçekli jeolojik haritaların çıkarılmasına devam edilmektedir. 
Bunlardan başka,Türkiye'nin 1/2 500 000 ve '1 /1 000 000 ölçekli jeolojik, tektonik ve metalojenik haritaların baskı hazırlıkları yapılmaktadır. 

Yeraltı kaynaklarımızm tesbitine dair envanter çalışmaları cümlesinden olarak şimdiye kadar -demir, bakır, çinko - kurşun, kromit, borit - fluorit, 
manganez, asbest, magnezit - sepiolit, zımpara - diasporit - boksit, pirit - kükürt, boraks, volfram-molibden arsenik - civa - antimuan - altın ve mer
mer envanteri kitapları neşredilerek ilgililerin istifadesine sunulmuştur. 

2. Elektrik: isleri Etüt İdaresi : 
EİKİ İdaresi, kuruluşundan bugüne kadar, bütün sularımız üzerinde rasat istasyonları (304 akım rasat istasyonu, 8 göl sevive istasyonu, 40 sedi-

nuı-ıı istasyonu, 5 buz yükü, 6 kar rasat istasyonu) kurarak, Ölçümlerini yapmış, böylece memleketimizin bâzı su alam şebekesini tesis etmiş ve mem
leket sathında enerji pazarı etütleri yaparak tüketim menkezlcri ve ihtiyadan tesbit etmiş, baraj yerlerinin jeolojik ve topografik etütlerini yapmış 
ve başlıca Keban, Gökçekaya, Seyhan, Demirköprit, ITirfanlı, Kemer, Kadıncık, Aslaııtaş,Sarıyar, Aîmus, Kesikköprü gibi hidroelektrik, Oatalağzı, 
Sevitömer, Mersin, Anbarlı gibi Termik - Elektrik santral imkânlarını ortaya çıkararak plânlamış, memleketimizin enerji üretim ve tüketim istatis
tiklerini tutarak, gelecekteki elektrik enerjisi, ihtiya el arının karşılanması şeklini onar yıllık plânlan bağlamış, bunların dışında da birçok küçük 
»antral ve elektrik tesislerinin projelerini ikmal etmiştir. 

mm İdaresi, bundan böyle kuruluş kanununun kendisine verdiği yetki ve grevler muvacehe ;inde çalışmalarına devam edecektir. Bu meyanda, 
memleketimizin müstakbel enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve biran önce nükleer enerji sahasına girmek ve bu konuda tecrübe kazanmak gayesiyle, 
Başbakanlık, direktifleriyle, Nükleer Santral teshi çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Yapılan ilk etütlere göre santral gücü, 300 - 400 MW ola
rak tesbit edilmiştir. Ayrıca kurulmakta bulunan büyük alüminyum' kompleksi enerji ihtiyaçlarmı da karşılıyacak olan 4 X 90 MW. = 360 MW. lık 
Oymapmar Hidroeldktrik Santralinin fizibilite raporlarının hazırlanması da ele alımniştır. Mende finizin, gelecek yıllara ait elektrik enerjisi ihti
yaçlarının aksaksız karşılanabilmesi için «Elektrik sektörü öncelik etüdü» de hazırlanmış bulunmaktadır. 

3. Etibank Genel Müdürlüğü : 
Memleketin maden, elektrik ve bankacilık sahasında kendisine verilmiş olan görevleri ifa etmek e yükümlü bulunan Etibankm, Birinci Beş Yıl

lık Kalkınma dönemi içerisindeki ve 1968 yılı faaliyetleriyle 1969 yılı için öngörülen program dojorleri sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 
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Kaynaklara göre Elektrik Enerjisi Üretimi (Gwh) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 196 

Çatalağzı 
Tunçbilek 
Soma 
Anbarlı I. II. 
Sanyar 
Hazar 
Hirfanh 
Kesikköprü 
Kemer 
Demirköprü 
Almus 
Durucasu 
G-rlevik 

Toplam 

473 
298 

78 

685 
34 

1568 

771 
380 
300 

463 
56 

1970 

745 
451 
217 

612 
63 

2 088 \ 

761 
618 
253 

594 
95 

2 321 

652 
498 
286 

1005 
481 
102 
74 
44 

2 
10 
4 
1 

3 159 

713 
796 
'298 
83Ş 
737 
131 
423 
291 
153 
253 

74 
4 

17 

4 723 

800 
800 
310 

11530 
542 
150 
478 
306 
170 
207 
96 
'2 
15 

5 406 

Bu üretimler dışında diğer üreticilerden alman ve alınacak enerji miktarı ise şöyledir. 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

856 Owh. 
547 
832 
965 
794 
25 
96 

» 
» 
> 

» 
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Elektrik Enerjisi a ş l a r ı : 

Saldan ve satılacak Net (Kvvh) 

000 ilâvesiyle) 

1963 2 227 151 
.1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

2 266 925 
2 '656 855 
2 982 996 
3 618 670 
4 268 424 
4 963 000 

Yukarıda gösterilen üretim ve satışlardan elde olunan hâsılat miktarla:,! da aşağıda 'bellrtilmiştir. 

Satışlardan elde edilen ve edilecek hasılat (Tl.) 

Madeaı Enerji Toplam 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19̂ 68 
1969 

252 446 000 
301 553 000 
449 516 000 
501 525 000 
383 514 000 
432 397 000 
478 134 550 

204 913 000 
225 362 000 
262 695 000 
302 108 000 
514 930 000 
632 493 000 
762 280 937 

457 359 000 
526 915 000 
712 211 000 
803) 633 000 
897 444 000 
064 890 000 
240 415 487 

Maden dış satışlarından sağlanan ve sağlanacak döviz miktarı ise : 

1963 yılında 
1964 » 
1965 » 
1966 » 
1967 » 
1968 » 
1969 

12 
18 

dan ibaret bulunmaktadır. 

497 000 USA doları 
658 000 » » 

32 037 000 » » 
34 176 000 * , » 
211 364 000 » » 
22 885 000 » » 
29 398 000 » » 
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Yukarıdaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı- üze:/e, maden üretim ve satışlarında dünya piyasasının etkisinde olarak temevvüçler görül
mekte, memleketimiz enerji üretiminde ise devamlı bir inkişaf kaydedilmekte ve her iki sektörün elde olunan toplam hasılat miktarlarında da de
vamlı inkişafı görmek mümkün olabilmektedir. 

1957 yılında faaliyete geçen Etibankm Bankacılık Teşkilâtı 1968 yüı sonunda şube adedini 28 e yükseltmiş olup, 1968 yılı sonu itibariyle : 

sına ulaşmıştır. Plasmanları ise J 

Tasarruf mevduatı 
Ticari mevduatı 
Diğer mevduat 

olmak üzere toplaim 

Nakdî 
Gayrinakdî 

219 244* 000 Tl. 
49 884 000 ». 
12 969 000 » 

282 097 000 » 

298 202 000 » 
139 228 000 » 

sına baliğ olmuştur. 
Etibankm beher .şubesine ortalama olarak isabet eden mevduat miktarı 10 225 000 lira tutmakta olup, diğer bankalara nazaran yüksek bir se

viyede bulunmaktadır. 
4. Türkiye Kömfc, İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü : 
Memleketimiz taşkömür üretiminm tamamının ve linyit üretiminin ise % 70 den fazlasını karşılamakta olan kurumun, Birinci Beş Yıllık Plân 

döneminde gerçekleştirmiş bulunduğu taşkömür ve linyit üretimleri ile İkinci Beş Yıllık Dönem için öngörülen üretim miktarı aşağıda gösteril
miştir. 1 000 ton alarak 

Taşkömürü üretimi linyit üretimi 
Yıllar Tuvönan Satılabilir Tuvönan Satılabilir 

Birinci Beş Yıllık Dönemde : 
1963 G 793 4 153 
1964 7 141 4 449 
1965 7i 007 4 490 
1966 7 369 4 880 
1967 7 457 5 031 
İkinci Bes Yıllık Dönemde : 
1968 * 7 828 4 90O 
1969 8 064 4 888 
1970 8 204 5 200 
1971 8 810 5 600 
1972 9 430 6 030 

3 673 
4 262 
4 398 
4 506 
4 813 

6 225 
5 920 
7 025 
7 200 
7 200 

2 268 
2537 
2 534 
2 921 
2 928 

3 587 
3 575 
4 708 
4 829 
4 829 
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Yakardaki M a m u r ü M i t o ı m f c t a n d a ; 1972 yAnda hizmete .girme.! [belklmen 3 ncü Demir ve Ç * F a j b ı t o m n ihtiyacım karşılayacak ve 
tfeintei Beş YıOilofc Plân döneminde yer lakmş Munaın 780 000 000 Tl. lık Tdvsi Projesinin Bağlıyacağı ü r f m de namm » a n a Anmaştır. 

4 ncü Demir - Çelik (Sanayiinıin taşkömürü ihtiyacım k a n a m a k üein toza ı s « a t t r üretimini 3 000 000 ton artırarak 0 100 000 itanla ulaştıra
cak yem 'bir tem projesi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Mevcut İ ba t e r e göre, 19ı69 yılı başı » a r i y l e taşkömürü h a v z a c a ; 
Görünür 198 165 000 ton 
Muhtemel 1267 600 000 » 
Mümkün 852 369 000 » 

Olmak üzere, Itoptan ölarak 1 318 134 000 ton rezerv mevcuttur. 
1067 yılı genel emerji d e n e d e % 37 oranında :bir payı olan odun ve tezek yerine, yakıfc A r a k ucuz feyit ikamesi ve .bövlec ticari olmıyan ya

kıtların k u l l l a n ı t a n ı n önilentaem, linyit politikasının anahedefi olup, -ekonomik ve sosyal bakımdan eok önemli ofen bu «hedefe ulaşmak irin böl
gesel üretime ağırlık verilerek uzak mesafelere linyit nakledilmesinin önlenmesi ^ağlanacatar. 

TKİ, 'bölgesel üretim ve tüketim pol i t i to ınm neticesi ahmak Çorum ve Beypazarı'ndaki linyit ocaklarından sonra Erzurumlda Şark linyitlerini 
işletmeye açmış bulunmaktadır. 

Gerek bu imaus, gerekse yukarıdaki cetvelin ifade .ettiği linyit üretiminin, dokyımyle tüketiminin her yıl «rtaıaaı keyfiyeti, linyit kullanma 
politikasının astenilen yönde p i ş m e k t e olduğuna bir işaret teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Elbistan linyit yataklarının en kısa zamanda değerlendirilmesi düşüncesiyle yılda 10 000 000 ton veya 20 000 000 ton üretim 
hedeflerine göre ön fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

MTA Enstitüsünün linyit arama faaliyeti dışında olanak ıgerek kendi aaihalarmda, gerekse k e n d i c e devredilmedi teklif olunan sahalarda sis
temli Ibir ak i lde araşıtirmalarda bulunulmaktadır. 
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5. Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü : 
TPAO, kuruluşundan bu yana, 600 milyon Tl. nm üstünde yatının yapmış ve çalışmalarının büyük bir kısmını arama faaliyetlerine 'hasretmiş

t ir Bu mayanda, 6 alded petrol sahası keşfedilmiş olup, bu s aha l a rda kalen yılda 1 000 000 ton hampetrol istihsal edilmektedir. Son 3 yıla ait 
arama faaliyetini gösteren ve 1969 yılına ait program değerlerini havi tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Seneler 

Faaliyetler 1966 

17 
22 
11 

30 000 
36 

1967 

12 
26 
12 

22 600 
46 

1968 (M) 1969 (P) 

22 
51 
14 

27 500 
60 

22 
55 
10 

27 000 
65 

Jeoloji (Ekip/Ay) 
Jeofizik (Ekip/Ay) 
Sondaj (Kuyu sayısı) 
•Sondaj (Metre) 
Yatırım ( » y o n Tl.) 

M = Muvakkat değerler 
P = Program değerler 

Bu ortaklığın, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk yılından itibaren olan 1969 yılı programlanan hampetrol üretim miktarları aşağıdaki 
tabloda g ö s t e r i ş t i r . 

TPAO hampetrol İ S t i M i (1 000 varil) 
Garzan 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 (T) 
1969 (P) 

Raman 

847~ 
1 724 

738 
837 
851 
883 
877 

B. Raman Gtemmik 

440 
874 

1042 
766 

1800 
2 141 
2 446 

2 422 
2 176 
2 195 
2 340 
2 129 
1718 
1415 

Mağıiıp 

444 
447 
656 

1157 
1720 
1999 
2 168 

Çelikli Sair Topla am 
Artış 

% 

2 
29 
60 
41 
92 
81 
,66 

17 
24 
41 
22 
12 
10 
11 

4 172 
4 274 
4 732 
5 163 
6 604 
6 837 
6 983 

6 
10 
9 
28 
7 
5 
9 

(T) tahmin, (P) program. 
Ortakbk üretiminin yıllar itibariyle 'gittikçe arttığı yukardaki tablonun tetkikinden de anlaşılacakta 
Üretilen, hampetrol, 1962 yılma kadar yalnızca ortaklığın küçük kapasiteli Batman Rafinerisinde i lenmiş ve ancak bundan sonra TPAO nun 

kontrol akındaki İpraş Raf ine r in in de hizmete ^girmesiyle hampetrol işlenmesinde büyük artışlar kaydedilmiştir. Her iki rafineri de 1963 yılın
dan itibaren tasfiye edilen ve 1969 yılında tasfiyesi programlanan ve gittikçe artış kaydeden miktarlar s ağ ıdak i evvelde ı b e M M ş t i r . 
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TPAO kontrolundaki rafinerilerin hampetrol işleme gelişmeleri 

(1 000 ton) 
Yıllar Batman Ipraş Toplan, 

1963 '568 990 1 0 5 8 
1.904 '600 1 158 1 758 
1965 "656 1 2 9 0 2 036 
1966 '657 1 4 7 7 '2 134 
1967 '693 1Ö27 2 220 
1968 (T) 735 1 865 2 600 
1959 (P) 750 2 200 2 950 

(T) Tahminî 
(P) Program 

Ipraşın 2,2 milyon ton olan kapas i t en in 5,5 milyon tona d a r ı l m a s ı n ı öngören tevsi projesine 1968 yılı içinde taslanmış bulunmakta ve 1970 
ilkbaharında işletmeye açılma* tahmin edilmektedir. 

Hampertol nakliyatında kullanılmakta olan muhtelif çaplardaki (borıı fcatom 638,4 Ifcm. nin işleticisi TPAO bulunmaktadır. 
Bu hatlar içerisinde «n önemlisi Batman ile Dörtyol arasında 1965 - 1966 yılları içinde inşaatı (bitirilmiş ve 1967 yılı (başında işletmeye açılmış 

olan Batman - Dörtyol koru hattıdır. 'Takriben 370 000 000 Tl. sına mal olan bu hatta 1967 yılında 2 000 000 milyon ton petrol taşınmıştır. 1968 
yılında ise nakliyatın 2j5 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir. 

1968 yılı başında inşası bitirilerek işletmeye açılan 42 km. uzunluğundaki iŞ-elmo - Batman boru hattı, 1968 yıh üçünde 2,6 milyon varil hampetrol 
nakletmiştir. 

ileri yıllarda 'ele alınması mutasavver projeler aşağıda gösterilmiştir. 
ıa) Karadeniz rafinerisi : 1969 yılında temeli atılacak olan bu rafinemin kapasitesi 3 milyon ton olup, takriben 650 imilyoma mal olacaktır. 
Ib) 'Tabiî gaz boru hat t ı projesi : '1970 yılında temelinin atılması düşünülen Ibu projemin toplam malî portesinin 4 milyar Tl. 'civarında olacağı 

tahmin edilmektedir. 
c) Boru hatları şebekesi : Hampetrol ve pet K»l mahsullerinin naklkıi sağlamak üzere çeşitli yerlerde muhtelif horu katlarının temelleri atıla

caktır. 
d) Diğer rafineriler : 1972 - 1975 yıllarında 3 aded rafinerinin daha temellerinin atılması programlanmaktadır. 
6. Petkim Petro - Kimya Anonim Şirketi : 
Henüz, işletmeye geçmemiş, kuruluş safhasında bulunan ve birçok sanayi dallarında ucuz hammadde teminine yarıyan; özellikle lâstik, sentetik 

elyaf ve deterjan, plâstik ve kimya sanayiinde mühim yer ü ş ^ l eden ve petrol ürünlerini kullanarak çeşitli maddeler üretecek olacak Petro - Kimya 
Sanayiinin, kuruluş ve tevsi yıllık üretim programı aşağıda gösterdlmiştir. 
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•T e s i s 1 e r 
Kapasite 
kuruluş 

, 

30 000 
12 000 
27 '300 
31 700 
10 nnn 

ooo 

I nci safha : 
Etllen 
Polietilen 
Vinii Klorür Monemer (V. C. M.) 
Polivinil Klorür (P.V.C.) 
DodesilBcrrzolOD.D.B.) 10 000 
Klor - Alkali 

Klor 18 '500 
Sudkostik 20 000 

II nci safha : 
Karfbon siyahı 30 000 
Stiren rnonemer 25 000 
PolMiren 15 ™ 
III neü safha . 
Termal kraker -(Natfta) 
Butadien ekstraksyon 
Aronıatik Efcst. (IK-sllod) 

•Aromatik.Ekst, (Benzol) 
Stiren Butadien kauçuğu (SBR) 
Ois - Poiibutadien k a ^ ğ u (GBB) 
Dimetİl tereftalat (DMT) 
Ftalak An-hidrit 
Kaprolaktam 
Akrilanitril 
Akrinonitril - .Butadien - Stiren (ABS) 

20 . 9 . 1968 tarihinde temeli atılan Petro - kimya kompleksime 'ait ünitelerden, 
Etilen ünitesi Nisan 1969 da deneme, Temmuz 1969 da kesin işletmeye ^alınacaktır. 
Polietiien ünitesi Teimmuz '1969 da deneme, Eylül T969 da kesin ^e tmeye alınacaktır. 

(Ton) 
Twsiveya 

yeni 

30 000 
T2 000 
27 300 
31 700 

18 '500 
20 OOO 

500 000 
30 70O 
34 000 
85 '200 
26 000 
10 OOO 
28 000 
15 000 
25 000 
10 000 
10 OOO 

Toplanı 

60 000 
24 000 
'54 600 
63 400 
10 OOO 

37 000 
40 000 

30 000 
25 000 
15 000 

'500 000 
30 700 
34 000 
•85 200 
26 000 
10 OOO 
28 000 
T5 000 
25 000 
10 OOO 
10 000 
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Vinil klorür monomer (VCM) nitesi Haziran 1969 sonunda deneme işletmesine alınacaktır. 
Polivinil klorür (PVC) Eylül 1969 sonunda deneme isletmesine alınacaktır. 
Klor alkali ünitesi Haziran 1969 sonunda deneme işleimesine alınacaktır. 
Dodesil Ibenziol (DDB) ünitesi ancak 1970 yılı Nisan ayında deneme işletmesine alınabilecektir. 
İkinci safha ünitelerine gelince; (bunlarla ilgili lisans ve ikmal müteahhitliği anlaşmalarının 1969 yılı içerisinde tamamlanacağı tahmin olun

maktadır. 
Piyasada petro-kimya maddelerine karşı gittikçe artan talep karşısında birinci safha ünitelerinin (DDB ünitesi hariç) •% 100 oranında tevsi 

edilmeleri zarureti hâsıl olmuş, .'bu maksatla 1968 yılı içerisinde lisansör ve mühendislik firmaları nezdinde gerekli temas ve müzakerelere giri
şilmiştir. Bu ünitelerden Etilen ve Polietilenle ilgili"ikmal mütaahhitliği anlaşmalarının 1969 yılı içinde tamamlanması, teçhizat siparişleri yanı-
sıra kısmen inşalarına (başlanması programlanmış bulunmaktadır. 

Üçüncü safha ünitesine dâhil olup, 1968 yılı programında yer alan tentetik kauçuklar ve elyaf etütleri yıl içinde ikmal edilmiştir. 1967 yılı içinde 
Butadien ekstraksyon SBR ve OBR üniteleri için gerekli anlaşmaların tekemmül ettirilmesi programlanmıştır. 

7. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü : 
1968 yılı sonu itibariyle Petrol Ofisinin sahibolduğu teşkilât aşağıda gösterilmiştir. 

5 Bölge Müdürlüğü, 
5 Anadepo, 

21 Tâli Depo, 
1 Madenî Yağ ve Gres Tesisleri işletmesi 

1.6 Hava Meydanları İşletme tesisleri, 
1213 Acente ve bayilik. 

Ofisin son yıllara ait akaryakıt ve madenî yağ satışları ile, (bu fcOnuda 11969 yılı' programı aşağıdaki gibidir. 

Satış neticeleri : 
1966 1967 1968 program 1969 program 

C M 1 000 ton 1 000 ton 1 000 ton 1 000 ton 

Akaryakıt 870 964 1 276 1 331 
Madenî yağ 32 36 43 45,2 

Türkiye, akaryakıt tüketim tirendine göre Petrol Ofisinin ileriki yıllar satış hedefi % 50 nimetine ulaşmaktadır. 
Yüksek oktanlı henzin, 1 Mart 1969 dan itibaren piyasaya arz Edilecektir. Bunun pazarlamam hususunda gerekli tedbirler alınmıştır 
TPAO Pazarlama Teşkilâtı, 20.5.1968 tarihinde tamamen PO. ne devredilmiştir. Devredilen Mason la r ın ve diğer tesislerin "kıya 

95 859 036 lira Olup, ödeme şekli (bir plâna 'bağlanmıştır. Devralman istasyonların adedi '252 dir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

MTA EıMitiMİ ve EİE İdaresi 'bütçeleri, Sanayi Bakanlığı yıllık bütçelerinde yatırım hareamaları (A/2) 'bölümünün etüt ve proje ««ferleri 
kısmında yer almakta ve bu hizmetleri ifa etmek suretiyle yürütmekle sorumlu oldukları yıllık programları gerçekleştirmektedirler. Diğer ku-
ramların yatırımlar ile ilgili çalışmaları, bütçelerinden ayrı Ibir yatırım programına dayanmaktadır. 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Maden Tetldk ve Arama E n s t i t ü n ü n , Birinci Beş Yıllık Plân devresindeki taOuûat, gider ve uygulama oranları aşağıda verilmiştir. 

Yıllat 

~1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tafcisait 
(Bin Tl.) 

45 350 
52 969 
•59 101 
77 000 

103 335 

rs uygdUma 

41615 
47 313 
56 181 
75 231 
95 629 

92,3 
89,3 
98.0 
97İ7 
92,6 
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Enstitünün 1968 malî yılı tahsisatı 110 000 000 Tl. sı Hazine yardımı ve -kalanı da öz kaynak geliri karşılığı olmak üzere 120 000 000 Tl. sı ola-
rak öngörülmüştür. Enstitü projelerinin Kasım 1968 sonu itibariyle (9 aylık) gider durumları aşağıda verilmiştir. 

Projenin adı 
1908 

Tahsisatı 

1 000 Tl. olarak 
Gider1er uygulama 
toplamı oram % 

I. Demir, bakır, kurşun-çinko 
civa-antimuan projesi 

II. Endüstriyel hammaddeler Pro. 
III. Diğer maddeler projesi . 
IV. Enerji ve yakıtlar projesi 
V. Haritalar projesi 

VI. Lâboratuvarlar projesi 
VII. Diğer projeler 

Genel müteferrik 

Toplam 

45 600 
4 500 
1 500 

47 000 
3 400 

10 000 
•6 000 
2 000 

36 600 
3 100 

500 
40 600 

2 200 
7 000 
3 800 
1 200 

80,3 
68,9 
oo,o 
86,4 
64,7 
70,0 
63,3 
60,0 

120 000 95 000 79,2 

2. EİE idaresi : 
Bu idarenin, Birinci Beş Yıllık Plân devresindeki ödenek, gider ve uygulama oranları aşağıda .belirtilmist ir. 

Yıllar Ödenek 
(Tl.) (Tl.) 

Uygulama 
Giderler oranı 

(Tl.) •% 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

25 635 000 
31 000 000 
33 400 000 
46 800 000 
54 000 000 

22 525 619 
22 375 055 
35 659 475 
42 934 557 
49 542 000 

88 
72 

107 
92 
92 
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EİE idaresinin, 1968 malî yılı ödeneği 51 977 000 Tl. - Hazine yardımı, kalanı da oz kaynak geliri karşılığı olmak üzere, 55 342 000 Tl. ola 
rak öngörülmüştür. İdare projelerinin Kasım 1968 sonu itibariyle' (9 aylık) gider durumları aşağı çıkarılmıştır. 

E. i. E. idaresinin Mart -Kasım 1968 ayları yatırım cetveli 

Devam eden işler 

Proje adı 
1. Fırat Havzası 
2. Kızılırmak Havzası 
3. Seyhan Havzası 
4. Ceyhan Havzası 
5. Sakarya Havzası 
6. Batı Akdeniz Havzası 
7. Doğu Karadeniz Havzası 
Yeni isler 

1. Dicle Havzası 
2. Araştırma ve Plânlama Et. 
3. Geliştirme ve yetiştirme 
4. Araştırma sabit kıymetleri ve teçhizatı 
5. İletim tesisleri 
6. Dağıtım tesisleri 
7. Diğer termik ve hidrolik etütler 
8. Müesseselere teknik yardım 
9. Köy elektrifikasyonu 

10. Reorganizasyon 
11. Nükleer santral etüdü fizibilite ve önproje 

Yekûn 

1968 yılı 
için 
ayrılan 

Giderler 
toplamı 

1740 000 1782 312,.6 
1 440 000 674 831.08 
870 000 1107 639.18 
870 000 767 042.95 
695 000 860 958.51 

7 310 000 4 934 950..6 
3 875 000 1529 463.07 

1 140 000 65 863,24 
6 560 000 10 977 780.34 
2 032 000 517 504.04 
15 263 000 7 281604.70 
1 240 000 575 831.52 
1 021 000 260 337.33 
1775 000 1203 856.54 
2 779 000 3 471773.48 
2 000 000 1645 557.77 
2 232 000 703 136.38 
2 500 000 739 486.45 

Uygulama 
oranı % 

102,4 
46,9 
127,3 
88,2 
123,9 
67,5 
39,5 

5,8 
167,3 
25,5 
47,7 
46,4 
25,5 
67,8 

124,9 
82,3 
31,5 
29,6 

55 342 000 39 009 930.22 70, 65 
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1969 yılı yatırım programı ise aşağıda gösterilmiş olup, tutarı olan 45 000 000 Tl. (iç. harcama) dan idarenin öz kaynaklarından temin ede
ceği hesabedilen 2 702 000 Tl. tenzilinden sonra bakiye 42 298 000 Tl. Sanayi (Bakanlığı 'Bütçesinde gösterilmiştir. 

E.LE. 1969 yıü yatıran programı 
Yatırım 

(1 000 TL) 
Projenin adı Yeri Karakteristik Dış îç 

A) Devam eden işler : 
Fırat havzası 

Karakaya kampı 
Karababa kampı 

Kızıhrmak havzam 
Kumıber kampı 

Seyhan havzası 
Kirizli kampı 

Ceyhan havzası 
Berke kampı 

Sakarya havzası 
Kargı kampı 

Batı Akdeniz havzası 
Oymapmar kampı 
Fizibilite - proje 
Beşkonak kampı 
Sandalcık kampı 

Doğu Karadeniz havzası 
Cevizli kampı 
Fizibilite ve proje 
Kürtün kampı 

Dicle havzası 
Derman kampı 
Nükleer santral « 

Diyarbakır 
Urfa 

Çorum 

Adana 

Adana 

Ankara 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Muğla 

Rize 
Eize 
Gümüşane 

Diyarbakır 

Sondaj, etüt 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 
Fizibilite-proje 1 800 
Sondaj, etüt 100 

» 

» 

» 

» 
Fizibilite-proje 
Sondaj, etüt 

» » 
Fizibilite ön. Pr. 1 500 

500 
500 

850 

1 000 

1 000 

1 000 

1 200 
2 000 
1 000 
1 000 

850 
500 
850 

1 000 
2 000 

Toplam 3 400 15 250 
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Projenin adı 

B) Yeni işler : 
Kızılırmak havzası 

Yanrnla kampı 
Kepez kampı 

Doğu Karadeniz havzası 
îkizdere - Tozköy 

C) Diğer harcamalar : 
Araştırma ve Pl. etütleri 
Geliştirme - yetiştirme 
Araştırma sabit kıymetleri ve teçhizatı 
Taşıt araçları 
İletim tesisleri 
Dağıtım tesisleri 
Diğer termik ve hidrolik etütleri 
Müesseselere teknik yardım 
Köy elektrifikasyonu 

3. Etibank Genel Müdürlüğü: 
Etibank, 1963 - 1967 yularım kapsıyan Birinci Beş Yıllık Plân 

liraya ulaşmakta ve bunun; 
581 944 000 lirasını Maden Sektörü; 
214 739 000 » Kimya Sektörü; 

1 940 107 000 » Metalürji Sektörü; 
3 913 666 000 » Enerji - Elektrik Sektörü; 

3 000 000 » Eğitim Sektörü; 
teşkil etmektedir. 

Yeri 

Kayseri 
Sinop 

Pize 

Karakteristik 

Sondaj, etüt 

» » 

(B) ve (C) Top. 
Genel Toplam 

Yatırım 
(1 000 Tl.) 
Dı iç 

1 000 
1 000 

200 

8 750 
2 500 

2 200 10 000 
1 800 
1 000 
1 500 
2 000 

2 200 29 750 
5 600 45 000 

devresinde ele almış bulunduğu projelerin maliyet bedelleri 6 653 456 000 
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Bankanm ele aldığı bu projelere karşılık yıllık uygulama programlariyle tevdi edilen yatırım hizmetleri ve fiilî gerçekleşme miktar ve 
oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Yatırım 
Programı 

T. 1. 

242 012 000 
459 008 000 
584 065 000 
661 646 000 
531 650 000 

Gerçekleşme 
Miktarı 

T. 1. 

"^LoT47oOO 
301 643 000 
344 812 000 
509 762 000 
380 095 000 

Oranı 

63,7 
59 

71,5 

2 478 381000 1746 755 000 70,5 
Birinci Beş Yıllık Plâna alınmış ve İkinci Beş Yıllık Plân döneminde de devam edecek projelerden alüminyum tesisleri, Konya Civa 

Tesisleri, Ergani Flâstasyon ve İzabe Tesisleri, Ergani Asit Sülfrik, Bandırma Asit Sülfrik fablikaları, Ambarlı Santrali Tevsii, Seyitömer ve 
Oymapmar santralleri," Keban - Ankara, Ankara - Gökçakaya, Gökçakaya - İstanbul, Gökçekaya - Kütahya - İzmir hava hatlarına ait yatırım 
faaliyeti normal seyrini takibetmektedir. 

Bunlardan özellikle dış kredi ile sıkı ilgisi bulunanlar dar kredi işlemlerindeki zorluklardan doğma bâzı gecikmeler mevcuttur. 
Ergani Bakır İşletmesi flotasyon ve izabe tevsii projesinde 6 - 7-'aylık bir gecikme meydana gelmiş ise de bunun başlıca sebebi 1967 yı

lında döviz teminindeki güçlük olmuştur. Proje 1969 yılı içinde bitirilmiş olacaktır. 
Seydişehir entegre alüminyum projesinde bugüne kadar her hangi bir gecikme olmamıştır. Projenin termin plânlarına muvazi olarak yürü

tülmesi bilhassa finansman imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 
Ergani Bakır İşletmesi Sülfürik Asit Tesisleri 1969 yılı sonunda ve Sivrice Gübre Fabrikasının ikmaline muvazi olarak bitirilecektir. 
Bandırma Sülfürik Asit Fabrikasının yerinin değiştirilmesi sebebiyle bir yıllık gecikme meydana 'gelmiştir. Proje 1971 yılı 'ortalarında ikmal olu

nacaktır. 
Yılda 1 540 ton wolfram konsantresi ü t e c e k olan Uludağ walfram ^ M e r i n i n 1971 yılı sonlarında bitirilmösi öngörülmüştür. 
Tamamlanmış olduğu halde hizmiete girmem!* bir tesis mevcut değildir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci dilimini 'teşkil eden 1968 yılında Bankanın yeniden ele aldığı projelerin maliyet bedeli 1,2 milyar lira

ya varmakta ve bunun; 
66 191000 L i ramı Maden SebBörü, 

7O0 000 » Kimya Sektörü, 
3 200 000 » Metalürji Sektörü, 

1 123 265 000 » Enerji - Elektrik Sektörü, 
•tarfril <ttm&tedır. 

http://walfra.ni
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Gerek 'Birinci Beş Yıllık Plândan devreden vererek İkinci Beş Yıllık Plânın birinci •diliminde voniden ele alman isler için 1968 yılında 586,7 mil
yon liralık yatının yapılması öngörülmüş, yılın 11 nei avı .«mu itibariyle 478,4 ınilyon Tl. yatırını yapılarak c/c 81,5 oranında gerçekleşme temin edil
miş olup, yü sonuna kadar bu oranın % 1^0 ü ])a;laeağı 'umulmaktadır.' 

İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 yılında yeniden ele alman önemli projeleri s ağ ıda gösterilmiştir 
Konya Civa tesisleri tevsii, 
Keçiborlu Kükürt isletmesi flotasyon ve izabe tevsii, 
Anbarlı santrali I v ' ve V. gruplar ilâvesiyle tevsii, 
Hopa Termik Santrali tesisi. 
Yeni -enerji nakil M a n ve trafo İstanvon]arı tesisi. 
1968 yılında ikmal edilen 190 ton/yıl kapasiteli Konya Civa Tesislerinin 1968 yılı sonunda ele alman tevsi projesi 1970 yılı ortalarında bitirilecek 

ve yıllfe civa üretimi 380 tona ulamaktır . 
1968 «yılında programa alman Keçiıborloı Kükürt Fldtasyon Fabrikası tevsii 1969 yılı sonunda bitirilecek ve mevcut 25 000 ton sâf kükürt ürerimi 

35 000 tona yükselecektir. 

Tesis faaliyetinde bulunan enerji üretim yatırımlarından : 

1 X 110 MW gücdeki Ambarlı III. Ünitesi 
2 X 1 5 0 MW » Ambarlı IV. ve V. üniteleri 
2 X 26,5 MW » Hopa Termik Santrali 
1 X 150 MW » Seyit Ömer Termik Santrali 

Süratle artan enerji ihtiyacını karşılamak amaciyle termin programlarının üstünde yürütülmektedir. 
154 ve 380 Kw. lık yüksek gerilimle enerji nakil hatlan termin programlanna muvazi olarak kurulmaktadır. 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ikinci dilimini teşkil eden 1969 yılında yeniden ele alman projelerin maliyet (bedeli ise 908 476 000 lira 

tutmakta olup, \bunun sektörlere göre müfredatı şöyledir. 
Maden sektörü 59 042 000 
Enerji - elektrik sektörü 849 484 000 

1969 yılında ele alman (bu yatırımlardaki bellibaşlı projeler aşağıda gösterilmiştir. 
Emet Kolamanit İşletmesi ikil yıkama ve kalsinasyon tesisleri (yılda 200 000 ton kiolomanit cevheri yıkanıp, kili temizlenecek ve 'bunun 50 000 

tonunun Cindeki arsenik annacaktır.) 
Proje bedeli 21800 000 Tl. 

Seyitömer Termik Santrali II. ünite (kurulu gücü 1 X 150 000 Kw. olup, ydda 9 000 000 Kw. enerji üretecektir.) 
Proje (bedeli : 350 000 000 Tl. 

Enerji nakil hatları ve trafo merkezleri. 
Proje bedeli : 488 309000 T l _ 

file:///bunun
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Bu ENH ve trafo projelerden önemlileri şunlardır : 
'Seydişehir - Oymapmar ENH. 
Terme-Ordu ENH. 
ıSeyitömer Trafo Merkezi 
İzmir Trafo Merkezi 
Erzurum-Ağr ı ENH. 
Hazar-Bingöl ENH. 
Seyitömer-ıSeydişeihir ENH. 
Seydişehir-Trafo Merkezi, 
Kdban - Karnen iz sistemleri 'bağlantısı, 
Karadeniz Sistem Trafo Merkezi 
Gerek 1968 yılından devredip devam eden işler için ve gerekse 1969 yılında yeniden ele alman projeler için 'önümMeki senede yapılacak 

genel yatırım t u t a r ı : 
92 250 000 lirası Malden sektörü 
>2g 500 000 » Kimya sektörü, 

119 000 000 » Metalürji sektörü, 
754 712 000 » Enerji - elektrik .sektörü .olmak ü üzere 

994 462 000 liradır. 

4. Türkiye Kömür i le tmeler i Ktifumu : 
T M MM Birinci fee* Yıllık Plân döneminde yatırım programlâri ile .gerçekleşme dürümlari şöyledir 

Yatırım Gerçekleşme 
pragramı miktarı Uygulama 

Yıllar (1 000) Tl.) (1000 Tl.) % 

1963 108 400 94 274 
1964 142 540 103 161 
1965 118 512 119 056 
1966 151 900 126 204 
1967 140 000 109 972 

Bu yatırımlar, kömür işletmeciliğinin özelliği icabı bir yandan mevcut istihsalin idamesini sağlamaya, diğer yandan da İstihsali artirmya yö
nelmiştir. Bu sebeple süreklilik arz etmektedir. Gerçekleşme oranlarında vâki düşüklükler, be l l ik le dış kredilerin zamanında temin edüememîş ol-
masından ileri gelmektedir. 

87 
73 

101 
83 
79 
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Kurumun İkinci Beş Yıllık P i m döneminde yapacağı yatırım tutarı 1 128 000 000 Tl. olup, 'bunun projeler itibariyle dağı! 
bidir. 

Proje adı Tutarı (1 000 TL) 

Taş Kömür Havzası Tevsii Projesi 
Garp Linyitleri (GLÎ) îdame ve tevsii 
Alpagut - Dochınga Linyitleri (ADL) Projesi 
Orta - Anadolu Linyitleri (OAL) Projesi 
Seyitömer I. ve II. tevsii Projesi 
Muhtelif diğer projeler 

Yapılan yatırımlar neticesinde yıllar itibariyle programlaştırılmış üretim hedeflerine ulaşılmıştır. 
1968 yılında, 169 698 000 Tl. lık yatırım programına karşılık aynı yılın 11 nci ayı sonu itibariyle % 88,1 o r a m a tekabül eden 149 548 000 Tl. 

hk bir gerçekleşme sağlanmış olup, yıl sonuna kadar toranın % 100 e ulaşacağı umulmaktadır. 

TKİ nin 1969 yılı yatırım programı projeler itibariyle 1,3-8 750 000 Tl. olarak kabul edilmiş ve aşağıda belirtilen ışekli almıştır. 

Kabul edilen ödenek 
Proje adlan (1 000 Tl.) 

Taş Kömürü Havzası Tevsii 59 450 
• Alpagut - Dodurga Linyitleri 2 000 

Garp Linyitleri işletmesi 40 000 
Orta - Anadolu Linyitleri 1 000 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 1 140 
Taşıtlar 1 500 
Seyitömer Linyitleri 30 000 
Kok Fabrikası 250 
Erzurum Briket Fabrikası 3 410 

Toplam 138 750 

,625 000 
1215 000 
38 000 
25 O00 

1:80 000 
45 000 

Bu miktar müstakbel taş ve linyit kömürü taleplerini karşılamak üzere uygulanmakta 'olan projelerin gerçekleşmesine yeterli görülmemektedir. 
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5. Türkiye Petrolleri A. O. 
Ortaklığın, Birim* Beş Yıllık Plân dönemindeki 1968 yılı yatırımlarının seyri aşağıdaki gibidir: 

Yıllar 
Yatırım programı Gerçekleşme 

(Tl.) (TL) 

1963 
1964 
1,965 
1966 
19-67 
1968 

95 000 000 
321 147 000 
287 800 000 
315 000 000 
2Ö2 000 000 
308 000 000 

Uygulamamanı 
% 

80 167 263 84 4 
137 211190 42 7 
361413 421 1221 
432 478 867 137 2 
22,9 616 090 113 1 
218 680 000 ( 'ahmini) 71,0 

1968 yılı yatırım programı başlangıçta 353 milyon Tl iken yıl içinde yapılan revizyonlar sonunda 215 milyon ie ve 93 milyon dış (Rus kredisi) 
olmak üzere 308 milyona inmiştir. 12 nci ay mnu itibariyle tahminî ic para sarfiyatı 196 milyon Tl. olup gerçekleşme oranı % 91,2 dir. 

Eus kredisinden şimdiye kadar İzmir Rafinerisi™ bir çok malzeme'gelmiş ve hizmet yapılmış ise de bu malzeme ve yapılan hizmetler karşılığı 
faturaların ancak 22 milyonluk kısmı muhasebeye intikal etmiş olup gerisi 196:9 yılma kalmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde (1969 - 1972) yılları içinde öngörülen yatırımlar aşağıda belirtilmiştir. 

Yatınım konusu Başkına tarihi 
Bitiş 
tarihi 

Proje 
-tutarı 1969 

(1 000 Tl.) 
1970 1971 1972 

Arama İstihsal 
İzmir Rafinerisi 
Batman Raf Teıvs 
Termik Rant Tevs 

lloili takvim yılları 
° 1967 1971 

1968 1970 
1968 1969 

700 000 
23 934 
21500 

172 824 
315 615 
15 131 
15 288 

122 319 
248 980 

4 051 
1487 

126 040 144914 
30 031 

Ancak bunlardan 1969 yılı için 447 500 000 Tl. kabul edilmiştir. 
Devam eden ve yeniden başlanacak projeleriı (tamamlanmasısonucunda : 
Haimpetml istihsali 1968 yılında 1 'milyon tondan 1972 yılında 2 milyon tolna 1968 yılında 2 9 milyon ton olan rafineri kapasitesi (Batman 1 5 

İpraş 5 5 + İzmir 3 + Ka iden i z 3) = 13 milyon tona yükseleceği öngorülmektedir Yapılan hesaplara gör-o ortalama 1 ton ham petrolün Türkiye''-
<fe işlenmesi ne* 6 ilâ 7 dolar bir döviz sağlamaktadır. Bu durumda yatırımların Türk .ekonomisinle sağlıyaeağı faydanın büyüklüğü izahtan va
restedir 

http://ed.cn
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6. PETKİM Betro Kimya A. Ş. : 
Kuruluş tarihi olan 1965 yılından itibaren, Şirketin yatırım programları ve p e k l e ş m e durumlan aşagKLaflri gibid: 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 

Yatırım 
programlan 
(1 000 Tl.) 

58 263 
150 000 
150 500 
235 550 

594 343 

Gerçekleşme 
(1 000 TL) 

45 065 
132 189 
177 884 
209 535 

~~ 564 673 

Uygulama 

•(İKasmı sonu) 

77,3 
88,1 

118,2 
89,0 

1965 - 1968 yıllarıma ait y a t ™ programları tutarı 594 313 000 Tl. aynı yıllar için yapılan yatırım harcamaları ise 1968 yılı Kasım sonu iti
bariyle 564 673 000 TL dır. Yıl sonuna kadar yapılan harcamalarla plâna göre tam bir uygunluk sağlanmış olacaktır. 

Şirketin 1969 yılı yatırım programı teklifi projeleri itibariyle şu şekildedir 

Projeler 

Birinci safha üniteleri 
Birinci safha ünitelerinin tevsii 
İkinci safha üniteleri 
Üçüncü safha üniteleri 

Tahsis edilen 
ödenek (Tl.) 

97 411 000 
21 000 000 

6 589 000 
5 000 000 

Toplam 130 000 000 
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Tesis ünitelerinin bugün için tahmin maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Projeler 

Birinci safha üniteleri 
Birinci safha ünitelerinin tevsii 
İkinci safha üniteleri 
Üçüncü safha üniteleri 

Toplam 

Tahminî 
maliyet bedeli 

(1 000 TL) 

683 558 
230 484 
214 799 

1 362 146 

2 490 987 

dır. 

7. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi içinde ve 1968 yılında ofisin öngörülen yatırımları ile bu yatırımların gerçekleşme durumları şöyle-

Yatırım 
prograrm 

Yıllar (1000 Tl.) 
Gerçekleşme 

(1 000'Tl.) 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

15 000 13 189 
15 750 14 250 
23 175 23 927 
39 500 39 593 
86 510 56 877 
45 000 35 000 (11 aylık) 

Uygıdama 
oranı (%) 

9 ^ 
90,4 
103,4 
100,2 
69,7 
77,5 

Yatırım programları, program dönemi içinde realdzc edilmekte olup, tamamlanmış yatırımlarının hepsi hizmete açılmıştır. 
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Ofisin, 1969 yılı için öngörülmüş olan 45 000 000, Tl. life yatırımının projelere göre dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Proje Tutan 
Sıra No. Projenin adı (1000 Tl.) 

I. Yeni(istasyon yapımı 13 000 
II. Eskiistasyanlarınımodernizesi 1000 

III. Yeni depo yapımı 6 000 
IV. Depo tadil ve tevsii 11000 

V. Muhtelif idame yatırımları 5 000 
VI. Akaryakıt ve nakil ikmali için araçlar 7 000 
VII. Madenî yağ tesisleri tadil ve tevsii 2 000 

Toplam 45 000 

Bu projelerden 14 000 000 Tl. tutarındaki islere 1968 yılında başlanmış olup, halen devam eden projelere aittir. 
Programa alınmış yatırımların 196Î) yılında tamamen gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir. 
Ofis, yaptığı ve ileri yıllarda yapacağı yatırımlarla Türkiye tüketiminin % 50 sine ulaşmayı hedef olarak almış bulunmaktadır. 

DÖEDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve tansfer harcamaları 

Bakanlığın müstakil bir bütçesi olmaması -sebebiyle, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalar,, 1967 ve 1968 yılları itibariyle iki Bakan
lık arasında yapılan protokol ile tesbit edilmiş olup, Enerji Bakanlığına ayrılan Ödenekler aşağıda gösterilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları bölümleri 1967 yılı 1968 yılı 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 15 000 10 000 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşek
küllere yardımlar 19 000 73 000 

Toplam 34 000 83 000 
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Harcamalar, zamanında ve yerinde kullanılmış olup, kurum ve derneklere yapılan malî yardımlar, maksada uygun şekilde yapılmıştır. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bağlı ve ilgili kuruluşları (Eaporları ayrıca takdim edilecek, katma bütçeli Petrol Dairesi ve DSİ ha-

ricolmak üzere) doğrudan doğruya ilgilendirmemekted$r. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 
A) Bakanhk: 
Bütçenin çeşitli bölümlerinde yer alan Ödeneklerin sarfında âzami tasarruf zihniyeti hâkim olmuştur. 
Fiilî ve mübrem ihtiyaçlar dışında malî yılın son aylarında fuzulî bir sarfiyat yapılmamıştır. 
Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş g:bi müstehlik ve en mübrem kullanma ve ihtiyaç vasıtalardyle cok çeşitli formüler baskı ve sair 

matbua temini için, bu üç madde ile alınan ödenekler yıllık ihtiyaçları gereği gibi karşıhyamam aktadır. 
Bu üç ödenek dışında; 
Aydınlatma, posta,, telgraf, telefon giderlerine ait ödeneklerin de kifayetli bulunmadığı müşahede olunmuştur. 

B) Bağlı ve ilgili kurumlar : 
1. M.T.A. Enstitüsü : 
Enstitü bütçesinin çeşitli bölümlerinde yer alan ödeneklerin kullanılmasında âzami tasarrufa riayet olunmuştur. 
1968 malî yılının son aylarında enstitü harcamaları iş programına uygun olarak yapılmış ve âzami tasarrufa riayet edilmiştir. 
Ödeneğin son kullanış dunumu hakkındaki malûmat raporun üçüncü bölümünde verilmiştir. 

4/10195 sayılı Kararnameye tabi olarak alınan kadrolar da kifayetli görülmemektedir. 12, 11 ve 10 ncu dereceye terfi edecek elemanlar için 
münhal kadro yoktur ve Maliye Bakanlığı terfi maksadı ile teknik kadro ihdas cdemeyeceğini bildirmektedir. Bu durum, esasen ağır şartlar altın
da ve mahrumiyet sahalarında çalışan ve çok az sayıda bulunan tecrübeli teknik elemanların daha iyi malî imkân temin eden resmî ve özel 
sektör kuruluşları dle üniversitelere kaymalarma yol açmaktadır. Enstitüde çalışan ve başarı -gösteren teknik elemanların terfiine imkân verecek 
kadro ihdas .edildiği takdirde bu mahzur önlenebilecektir. 

1968 malî yılı için ek ödenek teklifi yapılmış olup, henüz sonucu alınamamıştır. 

E. L lE. idares i : 
Cari yıl Bütçesinin çeşitli k ü m l e r i n d e mevcut ödeneğin, kullanılmasında her türlü tasarrufa riayet edilmiştir. 
İdare bütçesinde, ödeneklerin son ayları üe ilk arasındaki harcama temposunda bir değişiklik olmamaktadır. 
•ödeneğin son kullanılış durumu hakkındaki malûmat, raporun üçüncü bölümünde verilmiştir. 
4/10195 sayılı Kararnameye ekli «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel yönetmeliği» ne göre, 

personelin kadrolarının artırılmasında ve özellikle yüksek dereceli kadro temininde' güçlük çekilmektedir. 
1968 malî yılı için her hangi bir ek ödenek alınmamış ve aktarma yapılmamıştır. 
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3. E t i b a n k : 
Özel (Kurula Kanunu ile 440 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulunun 1968 yılı için kabul ettiği bütçede tesbit edilen esaslara göre uy

gulama yapılmaktadır. 
4. T. K. İ. Kurumu: 
Etibank için belirtilen hususlar TKİ için de varittir. 
5. T . P . A . O . : 
6327 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince, idare meclisince kabul edilen ortaklığın bütçesinde de tesbit edilen esaslara göre uygulama yapıl

maktadır. " 
6. Petkin Petro - Kimya A. Ş. : 
1968 yılı Bütçesinde, yer alan sarf yerlerinde, mevcut ödeneğin kullanılması yönünde âzami tasarruf zihniyeti ile hareket edilmiştir. Bu ta

sarrufun sağlanmasında en (büyük âmiller şirket merkezinin Yarımca'ya nakledilmesi, termin programına uygun olarak personelin zamanında 
ve makûl sayıda işe alınmaları ve malzeme sarfiyatı ve çeşitli harcamalarda ölçülü hareket edilmesi gösterilebilir. 

Yetişkin personel temini yönünden sıkıntı çekilmektedir. * 

7. Petrol Ofisi: 
Cari yıl bütçesinin çci i l i l^umlerinde mevcut ödeneğin •kullanılmasında tasarruf zihniyeti ile hareket edilmiştir. 
Yılın sem aylamukki ödenek hnıv.^nları yerimledir. 
(Harcamalarda ödenek tecavüzü yapılmaması için tedbir alınmıştır. 
Ancak toplu sözleşme hükümlerinin tatbiki dolavısiyle işçi istihkaklarında bütçeye göre kaçınılmaz aşımlar olacağı tahmin edilmektedir. 
Ek ödenek alınmamış ve aktarma yapılmamıştır: 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni Bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler 
A) Bakanlık : 
Evvelki bölümlerde de ifade edildiği üzere, Bakanlık Bütçesi müstakil olmayıp Sanayi Bakanlığı Bütçesinin bölüm ve maddeleri içinde 

yer almakta ve bütçenin kabulünü mütaakip her iki Bakanlık arasında yapılan bir protokol ile ödenekler tevzi edilmektedir. 
Sanayi Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçesinde yer alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, bu haliyle yeterli görülmemektedir. 
Teşkilât Kanunu bulunmaması sebebiyle, hizmetlerin ifası icin yeterli bir kadroya sahip bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, personel ihtiyacı bağlı ve ilgili kuruluşlardan yirdım alınmak suretiyle temin edilmekte ve hizmetlerin görülmesi de mümkün 

olabilmektedir. 
Döşeme ve demirbaş ödeneğin harcanmasında yersiz her hangi bir ihtiyacın temini düşünülmemekte ve bu yolda hazırlanan ayrı bir iş prog

ramına uyulmaktadır. 
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(Bakanlığın bir makam ve bir hizmet otomobilinden başka kadrosunda öz malı olan vasıta bulunmamaktadır 
Yayın alımları için alman ödenek bugün için ihtiyacı ka r l amaktad ı r . 
€a r i harcamalarda âzami tasarrufa riayet edilmektedir. 
E) İlgili ve bağlı kuruluş lar : 

1. MDA Enst i tüsü: 
Enstitünün 1969 malî yılı Bütçesi 117 000 000 Tl. Hazine yardımı ve 8 000 000 Tl. Öz kaynak olmak üze.e 125 000 000 Tl olarak ön 

görülmüş ise de mevcut etüt ve arama kapasitesinin tam olarak kullanılması ve rnakina ve teçhizat yönünden e r e k l i «melenmeyi sa*lıva 
cak niteliktegörülmemiştir. ' * * * ' * > * * -

3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi kadrolarda istihdam edilenlere 7244 sayılı Kaninun 934 sayılı Kanunla değişik 5 nei maddesi 
uyarınca .emekliliğe esas aylığın 3 derece üstüne kadar ücret verilebilmektedir. 

Enstitüde açığa alman memur ve hizmetli bulunmamaktadır. 
Kadrosuz istihdam yapılmamaktadır 
Memur ve hizmetli kadroları hizmetle ahenklidir. 
Kadro şişkinliği yoktur. 
Enstitü harcamaları sırasında âzami tasarrufa riayet edilmektedir. 
Ayrıca, her hangi bir surette tasarruf sağlanma mümkün görülmemektedir. 
Enstitüde (L) ve (D) cetvellerine dâhil kadro yoktur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 2 nci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulundan karar alınım k suretiyle 3 pilot, 1 navigatör istihdam olunmak
tadır. Bu elemanlar uçakla havadan yapılan jeofizik ve radyometrik projeksiyonlarda görev a makta ve bu kabîl elemanların mevcut barem 
ölçülerine göre temM mümkün olmamaktadır. 

Enstitüde münhal bulunan bâzı kadrolar istenilen nitelikte eleman bulunamadığından, bu kadro görevlerinden bâzıları zorunlu ahvalde mevcut 
elemanlara vekâleten yaptırılmakta ve vekâlet suretiyle işgal edilen kadrolar sayısı 23 ten ibaret bulunmaktadır. 

http://almm.sk
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Enstitüde Bakanlar Kumlundan karar alınmak suretiyle istihdam edilen yabancı uzman sayısı 13 adeddir. Bunlardan 4 adedi Kıbrıs uyruklu 
Türkler olup emsali Türk elemanlara uygun ücretlerle istihdam edilmektedirler. Bunların dışındaki yabancı uzmanlar : 

ALed 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Branşı 

Aldığı ücret 
brüt 

Lira 

Jeolog 
» 
» 

Kimya Y.Müh. 
Minerolog 
Jeolog 

8 881 
8 486 
8 574 
6 436 
7 063 
6 576 
5 861 
3 098 
2 537 

K. 

59 
24 
14 
37 
56 
97 
36 

21 

Mukavelesinin 
başlama tarihi 

18 . 8 . 1953 
1 . 7 . 1953 
5 . 8 . 1953 
1 . 9 . 1963 

27 . 5 . 1958 
27 . 3 . 1963 
29 . 6 . 1967 
6 . 7 . 1964 
1 . 6 . 1967 

Bitiş tarihi 

31 
31 
31 

1 
27 
27 
29 
23 

1 

5 . 1969 
5 . 1969 
5 . 1969 
9 . 1969 
5 . 1959 
3 . 1969 
6 . 1969 
8 . 1969 
6 . 1968 

M.T.A. Enstitüsü tecrübeli teknik elemana duyduğu ihtiyaç ve bu kabîl elemanların yurt içinden temininin mümkün olmayışı veya sayıca yetersiz 
oluşu sebebiyle yabancı uzman istihdamı' zorunlu görülmektedir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj ve eğitim için yurt dışına gönderilen elemanlarımıza yolluk ve eğitim, masrafları olarak bütçenin ilgili bölümünde 
yer alan ödenekten ilgili kanunun âmir hükümleri uyarınca ödeme yapılmaktadır. 

Dış seyahatlerde âzami tasarrufa riavet edilmektedir. 
Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde â'zami tasarrufa riayet edilmektedir. 
Hizmetlere ait ödeneklerin en verimli olacak şekilde kullanılmasına âzami dikkat gösterilmektedir. 

Enstitüde halen 214 jeep, 82 jeep kaptıkaçtı, 52 kamyon, 18 Station Vagon ve 15 otobüs bulunmaktadır. Bu vasıtalar enstitünün bütün yurt 
sathına dağılmış ekip ve kamplar halinde yürütülen etüt ve aramaların gerektirdiği iş vasıtalarıdır. 

Yayın harcamaları, abonman ve kitap satmalmması bütçenin ilgili bölümlerinde yer alan ödeneklerden yapılmakta ve evvelki harcamalara uygun 
olarak hesabedilmiş bulunmaktadır. 

Cari harcamalarda âzami tasarrufa riayet edilerek tahsisatlar konulmakta olup ayrıca tasarruf yapılması mümkün görülmemektedir. 

2. E.Î.E. idaresi : 
E.Î.E. için Sanayi Bakanlığı bütçe teklifinde 42 298 000 Tl. lık ödenek ayrılmıştır. Ancak bu rakamda köy elektrifikasyonuna yardım faslına 

konulması gereken 2 milyon Tl. teferruatın toplamında yapılan 2 milyon Tl. lık noksana ait -maddi hata dâhil değildir. Bu sebeple ödenek hizmet
lerin ifası için yeterli görülmemiştir. 
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Kuruluş Kanununa nazaran kadrolar her yıl ihtiyaca göre ahmak tad ı r . Bu bakımdan kadro şişkinliği veya kadrosuz istihdam bahis konusu 
değildir. 

İdarenin L ve D cetvelleri ile ilgisi bulunmamaktadır. 
İdarenin geçici görevlerinin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Ek görev v e r i l m e k t e d i r . 
İdarede yabancı uzman istihdam edilmemektedir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilen yoktur. 
İdare cîış seyahatlerde tasarrufa âzami derecede riayet etmektedir. 
Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin harcanma şeklinde âzami tasarruf göz önünde tutulmaktadır. 
İdare hizmetlerine ait ödeneklerin dağı-tımı en verimli bir şekilde yapılmaktadır. 
İdarenin 1969 yılı bütçesine satmalınması lüzumlu görülen',30 aded motorlu araç için 1 800 000 TU, konmuştur. 
Yayın harcamaları abonman ve kitap satmalınması bütçenin ilgili bölümlerinde yer alan ödeneklerden yapılmakta ve evvelki harcamalara uygun 

olarak hesabedilmiş bulunmaktadır. 
Cari harcamalarda bütçenin hazırlanması esnasında âzami tasarrufa riayet olunmuştur. 
Etibank, TKİ, TPAO, PETKİM ve Petrol Ofirimn statüleri icabı Bakanlık bütçesiyle ilgili durumları bulunmamaktadır. 

YKDÎNCt BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

!. Bu raporun giriş kısmında belirtildiği üzere tüm yatırımların üçte birini gerçekleştirmek gibi büyük bir yük altında bulunan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının hukukî bünye ve düzenini sağhyacak Teşkilât Kanunu henüz çıkarılmamıştır. Yüce Meclise 18.1.1968 tarihinde sevk 
edilmiş bulunan Teşkilât kanunu tasarısının biran evvel çıkarılması zaruri görülmektedir. ' 

2. Y u r d u m ™ yeraltı maden potansiyelinin ekonomlik kalkınmamıza süratle katkıda bulunmasını sağlamak amaciyle hazırlanmış olan Maden 
kanunu tasarısının biran evvel kanunlaşmasında sayısız faydalar vardır. 

Bu kanunun getireceği yeni hükümlerin, muhtelif sektörler arasında eşitlik, haklarda ve mesaide emniyet, kolaylık, sürat ve verimlilik temin 
ederek maden sahalarının geniş çapta işletilmesini ve buna mukabil Devlet ve bulucu haklarının da hakiki bir değerlendirmeye tabi tutulmasının 
sağlanmasının zaruretine işaret etmek isteriz. 

İkinci Dünva Savaşından sonra dünya madereilik sahasında husule gelen gelişmelere ve bilhassa yurdumuzda tatbikine başlanan Beş Yıllık 
kalkınma plâJlarivDe giris-İJcn iktisadi ve sınai hamlelerc pa™l.el olan-ak inromtckctiimızde madenciliğe rağbet co)k artım* ve bu alamk yapı hin ta
lep, ,HW!,l,üs w i l l i ye t l e r geçen yıllara ,kıyaslanamıyacaJk miktarlara ulaşmiştır. Bu artış ve gelişmelerin zaruri neticesi ,olarak yer, araç ve ffe-
ree \e personel sıkmtısı başgöstonmiştir. Buma misal olarak maden dairesinin dosya ve arşivinin halen üç ayrı binada muhafazasi gösterilebilir. 

' Ye- konusu, hizmetin en "iyi bir şekilde görülebilmesi dçin m lüzumlu bir unsurdur. 
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Maden dairesinin ileride erişeceği inkişaf da *öz önümle tutularak, ,o :Uİ ihtisastaki personelin rahattıkla çalışabileceği, havali önemi haiz ar
şivi de içine d a n -daimî ve müsait bir binaya kavuşturulması hizmetlerin, 'en iyisi olacaktır. 

Maden Dairesinim kanunlarla ve kalkınma planlarıyla kendisine tevdi edilen vazifeleri bihakkın yc-ine getirebilmesi için, emsali ma deiıci ül
kelerde .olduğu üzene teşkilâtının gerekli idari ve teknik hüviyete eniştiriimesi, mekanke hale sokulması ve bu dairenin Bakanlığa bağlı umum 
müdürlük haline 'getirilmesini Itemeımd etmekteyiz. 

Bakardık Teşkilât Kanunu Tasarısı çıkıncaya kadar, şimdilik da i rd in ihtiyacı bulanan idari personelin dışımda ücretli kalifive hukukçu ve 
teknik personel ile takviyesi zarureti vardır. 

Arşivlerde bulunan ve miktarları 60 00ü i aşan daya la r üzerinde girişilen tasnif, tertip ve 'envanterin yapılması için ^ , ı yıllarda bütee-
],.v konulan fakat kâfi gelmiyon (fazla mesai ücreti) nin bu yıl 100 000 Tl. olarak tertibi uygun olacaktır. 

a. Bir müddetten heri kurulması için üzerin,!, çahsHan ve özel söktürün madencilik alanındaki uz.n w orta vadeli yatnam ve isletme kredisi 
ihtivalarını 'karşılamak ve statüsünde' yazılı is •.aleri'vapmak üzere, kalkınma ve yatırım bankam hüviyetiı.de . T ü r k ç e Maden Bankası A. O.» 
mn'kurulması Bakanlar Kurulunun 14 . 8 . 1968 Vün ve 'G/10GOG sayılı kanarı ile kabul olunmuş ve !,u husus Besmî -Gazetemin 23 Kylül i968 gün 
ve i:-J008 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Bu karara, göre Maliye Bakanlığınea sağlanacak kaynaktan 40 milyon liralık bir kredi fonu tesis edi
lecek ve 1968 yılı içinde bu taun 20 'milyonu aşmıyacaik ıkisminin . t a k a y a ödenmesi hususu Maliye Bakanlığınca tesbit -edilerek ödenecektir. 

Halen hisse onanları belirmiş bulunan ortaklarca Bankanın Yönetim Kurulu teşkil b i lmiş bulummaktadır. 
IVİr maden bankasının kuruhnası karan mennuniyet verici olmakla beraber, kararnamenin dktığı tarihten b u y a n a gecen uzun zaman zarfında 

faaliyetin başlamayı*! ve prensiplerin hâlâ vaz'edilmeyisl, gelmektc olam 1969 maden istihsal mevsiminde de, bu bankanın verimli bir hizmete gire-
mive'ceğinin işareti sayılabilir. 

"Halbuki Özel Sektör madencisine mahdut da oksa tdknik ve .ıımli yard'mı gittikçe artan bir temübe ile senelerc-e sağhvan Türkive Ticaret 
Odaları - Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı Maden Yardım Komisyonu, bu bankanın kurulusu tasavvuru ' mu v a d e s i n d e , 1968 
Mart ayında, feshedilmiştir. Dolayısiyle teknik ve imali yardımdan mahrum kalan özel sektör madencisini biran evvel bu imkâna, yeniden kavuş
turmak zaruridir. 

Iiu bakımdan rkiko ve developman dâhilinde, iş mevzuunun ehemmiyet ve verimliliğene güre, başka bir tabir ile mevcudiyeti tesbit edilecek 
maden potansiyeli (karşılığında, kadcmeli ve kontrollü kredi esasına dayamın teknik ve malî yardım'temin edecek şekilde vönel ti İanesi gereken bu 
Maden İhtisas Bankasımın, bu mevsime yetişecek tarzda ve bu prensiplerle, süratle faaliyete'geçirilmesi en halisane temennimizdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı ütüt1e in tetkikinden aniaşılmaktadır ki, TürkiyeVle. son yıılarda devamlı istihsal ve ihracat artışı 
kaydeden maddeler .arasında başta geleni değişik maden cevherieridir. ' 

bu durum muvacehesinde Etibankhn Bamkacı Mik seksiyonunun, bilhassa son iki sene zarfımda kaydettiği inkişaf ve umumî bankacılık faaliyeti 
nıeyanında ötedenberi esas gayesi olması gereken bir maden ihtisas bankası hüviyetini de iktisabetme gayretini tafedirie karşılarız. 

Bu maksatla, yeni kurduğu Teknik ve Malî Komiteleri ile, bunların nihai karar mercii olan Ödüne Verme Komitesinin faaliyete 'geçmesini ve 
Özel Sektör Madenciliğinin çalışmalar mm muh elif safhalarında (istihsal, nakliye, tahmil, tahliye, yatırını gibi) kontrollü k r e d i ^ yönelmesini 
yerimle bulur ve bu istikamette geniş imkânlar sağlıyarak gelişmesini temenni ederiz. 
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4. Memleketimizde 1967 yılında 29 milyon ton taş kömürü eşdeğerinde enerji istihlâk oli.nn.iwtu.-. Bu miktarın % 42 sini odun ve tezek 
-tcekil etnıeiktödir. Büyük çapta ekonomik zararlara yol açan odun ve tezek yakılmasına bir programa lıağlı olarak sistemli bir şekilde önüne ge
çilmesi ve odun ve tezek yerine en uygun yaikıt cinsinin ikâme-si 'ana hedeftir. TÜHkiye'de şahıs basma tüketilen toplam enerji 800 kg. taşkömürü 
'eşdeğerune muadildir. Bu (miktarın 490 kg. ' ı ticari yakıtlara aittir. Halen dünya vasatisi 1 700 ^ eşdeğer taskönıürüdür. Yurdumuzda İeshinde 
kullanılan toplam onrji 12 milyon ton taşkömürü ^değerindedir. Bu u.lktarm a;ncalk % 20 si ticari yakallardan tedarik «dilmektedir. (Ticari yakıt
lar her ceşit -tabiî kömürler, akaryakıt!ar, elektrik enerjisi ve benzerleri). 

Bugün için gayriticari yakıtların yerin» en iyi şekilde, memleketimizin özdliei ü-aki linyit kömürünü ikame ,tmek gerekmektedir. Tatbik 
edilecek linyit politikasının esası, linyit kömürünün uzak mesafelere naklini,; ekonomik "o!maması sebebiyle nnnlıkavî istihsal olmalıdır. Mın
tıkavî istihsalden: gaye, belirli bir merkezden yapdan istihsalin im merkez etrai'.nda ekonomik bakınman (optimal) uyçun mesafelere tüketi-
cilere intikal etmek üzere nakledlimesidir. Müstehlike ucuz ve iyi kalileli kömürün temini islihsa1 politika.,,,.., esası.M teşkil etmelidir. 
Bu gaye ile memleketimiz dâhilinde, m e v d veya seçilecek linyit s a h a l a r d a n :mknkün mertebe ucuz maliyet ile ivi kaHtcliV>mür istihsal 
edilerek halkımıza intikali çalışmaların y a p ı l d ı memnunlukla, müşahede edilmekle .b r r^ r r , özellikle köy ve sihirlerde varnyan az ge
lirli halkın satmaln.a güderinin yeteri kadar olmaması, yakıtlarını ucuz temin etsdm-dahi İMI yakdlar, yaka.ak soka veva bmızeri araçlar, 
temin etmeye müsait bulunmamaktadır. Bu itibarla çalışmaları bu istikamete sevk etmek icakder. 

Türkiye'de yakıt meselelerini bir elden yürütecek bir teşkilât yoktur. Ormanların korunmas, gübrenin yak.lmaktan kurtarılıp " t o p r a k in
tikalinin sağlanması, çeşitli yurt kaynaklarının değerlendirilerek çok önemli ihtiyaçların Ger i lmes i için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın bünyesinde Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Raporunda da belirtildiği üzere bir «Yakıt Dairesi» kurulmalıdır. 

f>. Yurt gerçeklerine ve menfaatlerine daha uygun olarak yeniden tanzim edilen petrol kanunu tadil tasarıs.n.n,biran önce kanunlaşması 
faydalı olarak mütalâa edilmektedir. 

6. Petrol sektörünü organizasyona tâbi tutacak olan ve halen Yüce Mecliste bulunan Türk Petrol Holding A. O. kanun tasarısının en 
kısa zamanda kanunlaşması temenni olunur. 

7. Bakanlığa bağlı Akar Yakıt Dairesinin fonksiyonları itibariyle Petrol Dairesi bünyesine alınmasını hizmetin daha iyi görülmesi ve se
lâmeti bakımından uygun mütalâa etmekteyiz. 

8. İleri memleketlerde de olduğu gibi elektrik sektörü faaliyetlerinin tek bir elde toplanmasını ve bu sahada bugün mevcut karışıklığın 
giderilmesini temin etmeye matuf olup, halen Yüce Mecliste'bulunan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kanun tasarısının biran önce kanun
laşması zaruri görülmektedir. 

9. 440 sayılı Kanun hükümlerine uyularak kurulmuş bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonunun çalışma
ları .sonucu hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan raporların ışığı altında özellikle sermaye durumları kifayetsiz bulunan kurum
ların teşkilât kanunlarının biran önce kanunlaştırılmaları temenni olunur. 

10. 6973 sayılı Kanunun değişik ikinci maddesinin (C) bendi gereğince (Umumi şebekelere bağlı dahilî tesisleri yapanların ehiyetlerini 
tâyin ve murakabe etme) görevi bugün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

http://oli.nn.iwtu.-
http://yak�tlar�n�
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Bu görevin icabı olarak yapılacak olan imtihanların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması ve bildirilecek neticelere göre yetki 
belgelerinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca verilmesi hususu iki Bakanlık arasında bir protokole bağlanmıştır. Bu is için tahmin 
olunan 85 000 liralık ödeneğin Millî Eğitim Bakanhğma aktarılmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesine ilâvesi gerekli görül
mektedir. 

1.1. 275 sayılı Toplu is Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu muvacehesinde Bakanlığın işyerleri için bugüne kadar yaptığı is sözleşme
leri ile işçilere mevcut sosyal haklara ilâveten yapılan yardımlar, iş şartlarmdaki değişiklikler ve ' bilhassa ücret zamları Bakanlığa bağlı ve 
ilgili kurumları ağır malî külfetler altına sokmaktadır. 

Müddetleri umumiyetle 1 - 2 yıl arasında dersen toplu is sözleşmeleri yapıldığı tarihten sona erdiği tarihe kadar gecen müddet zarfın
daki umumi fiyat dalgalanmalarının çok üstünde ücret ' a r a m a y a şartlan ile vcnilenmektedir. Toplu is «özleşmelerinde; kârhhk ve ve
rimlilik esasları dairesinde ücre" zammı yanılması, Kalkınma Plânında öngörülmekte ve Bakanlıkça yapılmakta olan sözleşmelerde de göz 
önünde tutulmakta ise de fiyat endekslerimi üstündeki ücret artırma ve sosyal yardım talepleri mevzuunda prensip kararma varılması hu
susunda Bakanlık bünyesi iç'inde gerekli çalışmaların yapılmasını temenniye şayan görmeki^iz. 

12. Süratle kalkınmakta olan memleketimizin teknik personele olan ihtiyacı her türlü izahtan varestedir. 
Bu itibarla ve her gelişen dünya t ekno lo j i karşısında bu gelişmelere ayak uydurabilecek teknik eleman sıkıntısı, âmme sektörünün diğer ke

simlerinde olduğu gibi, bu Bakanlıkta da bütün ağırlığı ile mevcuttur. Bu güçlüğü izale etmek için 4/10195 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konan «muavyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak tekni1: personel yönetmeliği» nin ya günün şartlarına uygun bir hale ge
tirilmesini ^eya teknik personelin sosyal güvenliğini de sağlıyaeak teknik personel Barem Kanununun tedvini yolunda çalışmalara geçilmesini 
yerinde mütalâa etmekteyiz. Böyle bir kanunun hazırlanmasında kamu sektörü yatırımlarının 1/3 ünü yapmakta olan Bakanlığın böyle 
bir kamın tasarısının hazırlanmasında önayak olmasını temenniye şayan görmekteyiz. " 
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Rapor 
14 . 1 . 1969 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1969 yılı Bütçe tasarısı üzerinde ve Bakanlıkta «erekli incelemeler yapılmış, hazırlanan rapor ilişikte sunul
muştur. ' " * 

Saygı ile arz ederiz. 

Gümüşane Milletvekili Ankara Senatörü 
Sabrı Özcan San Yiğü Köker 

1. GİRİŞ : 

2. Turizm politikası ve İkinci Beş Yıllık Plânda turizm : 
İkincii Beş Yıllık Kalkınma Plânında incelenecek turizm politikasının temel ilkeleri şunlardır. 
a) İkinci Plân süresince turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarından tam olarak yararlanılacaktır. 
b) Özellikle dış turizm gelirleri, yabancı turist sayısı ve ortalama tüketimleri artırılarak yükseltilecek ve dç turizm hareketleri geliştiri

'ecektir-. 
ç) Turizm yatırımları turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde (Yenlerde) yoğunlaştırılacak, kütle turizmine uygun ko

naklama ve ulaşım imkânları sağlanacak, bu yatırımlar kredi yoldyle, malî ve hukukî tedbirlerle desteklenerek,* ffizikî plâna göre yapılmaları «ercek-
'ettirileccktir. ' 

^ d) Sektördeki fiyat politikası uluslararası rekabet şartlarına göre düzenlenecektir. 
e) Sektördeki teşkilâtlanma yeniden düzenlenecek, turistik tanıtmaya ve kredi politikasını yeni bir yön verilecektir. 
f) Turizm sektöründeki yatınım politikasında altyapı tesisleri ve buna yardımcı imkânlar, örnek tesisler kamu sektörünce ele alınacak, di-

ğer turistik yatırımlar özel sektörce yapılacaktır. 

ikimıci Beş Yıllık Plânın hedef ve tahminlerine gelince : 
a) Turist sayısı : 
İkinci plân döneminde iç, turist hareketlerinde yılda % 10 bir artış «kaydedilecek ve 1972 yıl Mda 2 milyon vatandaşımız yerli turist olarak 

yurt içinde başka bölgelere ıseyahat edecektir. Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarımızın sayısı ise yine 1972 yılında % 10 artışla 363 000 e 
Âikseleceıktir. 

Plân yurdumuzu zfiyaret edecek yabancı turist sayısının 1972 yılında yıllık % 25 artışlarla 1 435 000 e varacağım tahmin etmiştir. 

b) Turizm gelir ve giderleri : 
Plâna göre 1972 yılında dış turizm gelirimiz 135 milyon dolara ulaşacaktır. Fakat aynı yıl vatandaşlarımızın yurt dışı harcamaları 65 mil

yon dolar olarak kabul edildiğine göre„ net dış turizm gelirimiz 70 milyon dolar olacaktır. Di : turizm gelirleri hesaplanırken 1968 - 1970 yıl-
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l an arasında yabancı ortalama gecelemenin 9 gün ve 1971 - 1972 arasında ise, 10 .gün kabul edilmiş ve yine geceleme basma her yabancı turistin 
1968 - 1969 yıllarında 8 dolar ve 1970 - 1972 yıllarında ise, 9 dolar sarf edecekleri kabul edilmiştir. 

c) Plânın yatırım hedef ve tahminlerine gelince : 
Yapılan yatırım tahminlerinde 1964 yılı sonunda Türkiye'de 41 878 yataklık bir konaklama kapasitesinin yerli ve yabancı turistlere hizmet ettiği 

kabul edilmiştir. 1972 'yılında yerli ve yabancı turist sayısı toplamı 3 435 000 olacak ve toplam yatak ihtiyacı da 191 996 olarak hesaplanması gere
kecektir. 

Plânın öngördüğü turizm sektörü yatıranları yillara göre aşağıya çıkarılmıştır. 
(Milyon Tl.) 

Eğlence Tarihî ve 
rekreasyon arkeolojik 

Tesis Lokanta tesisleri Tıbbi turizm değerler 
yatırımları yatırımları yatırımları yatırımları yatırımları Yıllar 

~1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

540,0 
220,0 
310,0 
340,0 
460,0 

100,0 
40,0 
58,0 
62,0 
90,0 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

36,0 
36,0 
86,0 
36,0 
86,0 

5 yıllık toplam 1870,0 

Turizm sektörü tamamlayıcı yatırımdan ise : 

350,0 125,0 75,0 180,0 

Toplam 

716/) 
336,0 
444,0 
478,0 
626,0 

2 '600,0 

Yıllar 

Eğitim yatı¬ 
nmları ve 
ıgiderleri 

Tanıtma 
(giderleri 

Alt yapı ve 
mahallî 
hizmeti 

yatırım!arı 

Turizmle 
ilgili ticaret 
hizmetleri 
yatırımları Toplam 

1968 
1969 
1970 
1971 
1072 

20,0 
14,0 
15,0 
17,0 
18,0 

6,0 
9,0 

12,0 
16,0 
20,0 

200,0 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

11,0 
13,0 

20,0 
25,0 
30,0 

237,0 
236,0 

247,0 
258,0 
268,0 

Toplam 84,0 63,0 1000,0 99,0 1246,0 
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Birinci Beş Yıllık Pitonda olduğu gibi Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ta™ sektörü 'yatırnnlarında yinç önceliğe -haiz olacaklardır. Şöyle ki, 
2 600 000 000 TU. lık ya t ı r ımın 2 360 000 000 Tl. lık tasmı bu üç bölgede yapılacaktır . 

Konaklama yaıtırumlarında Mitle tur izmine ve :m(itevazi bütçeli yabancı t ü r e l e r e ki tabeden ikinci, üçündü ve dördüncü sınıf Otellerle uıoteller pan
siyonlara ve (kamplara <mom verilecektir. 

İkinci P lân devresinde tu r i zm »polltikasına uygun olarak aşağıdaki tedbir ier in al ınması öngörülmektedir. 
a) Turizm ve Tanı tma Bakanlığının 'sadece turizm a k t ö r ü ile uğramna'smı «ağlıyacaik şekilde teşkilâtlanması -oroeıkl estirilecek llml-ünikü. kuru luş ka-

nununda gerekli değişiklikle,- yapılacaktır . 
b) İ'kinci Boş Yıllık P l ân döneminde Türk iye 'n in t n r â . ı tanıtma*, sadece Turizm ve Tunıtma B a k a n b ğ , t a r a fmdan ve gerekli du rumla rda di

ğer tam 'kuruluşları ile ^ b i r l i ğ i sağlanarak yapdaçakt ı r . 
c) Turizm faaliyetlehinin gelişobilmesi için çevre sağlığı ve gıda koutroliinia önem verilecek, bu amaçla, soğuk bava. zincirinim .kurulması için 

gerekli çalışmalar yapı lacakt ı r . 

«!) .Kamu. sektörü el indeki tu r i s t ik işletmelerin S!ynı elden yöneti lmesi ve belirli bir işletime poli t ikasının izlenmesi için, «Turizm İsletmeleri 
Kurumu» kurulaeaik veya mevcut örgüt lerden birine bu görev verilecektir . 

e) Turizm kredi le r i at]t,rılacak, sadece bu konuda çalışacak bir teşekkülün kurulması s a ğ l a m ı e d ve lonV.n «ektöründdki kr,o<!i politikası bu 
örgütçe yürütülecekt i r . Tur is t ik öncelik bölgeleri arasında, farkl ı faiz o n u d a r ı uygulann.as .mı da, rabsdaeukt r r . 

i ) (Ysitli ıkamu kuruluşlar] ta raf ından yürütüien turizm eğitimi ve üğretimi çahşmalar ının ki mdine halde ele alınabilmesi iciın bir, .Tur izm 
Eğitiım ve Öğretim Millî Merkezi» kurulacakt ı r . 

y ) i k ine ! Beş Yıllık Plân süresinin baş larm r ' ddk ive ' n iu turizm yönünden fizikî plânı bibüm turist ik öneelik k ö l e l e r i n i kaps .yaeak şekil
de iamamlanacalk, turizm yat ı r ımlar ı bu plâna ı ıv r ım «barak -erceklestirileceekilir. 

lı) İkinci, P l â n döneminde uluslararası alanda, ve özellikle Akdeniz ülkeleri ile o r t ak lur îzm famduası .konusunda, çeşitli isbiırlîei imkanlar ı 
a r anacak t ı r . 

i) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönomind• l a rd , tar ihî ve arkee<ojd< deıdr ler in , an , t \ e .eserlerin komımms , , değerlendiri lmesi, .nar ın , , 
çahşn ıa l annda p lânda öngörülen b ö k e l e r e ve tu-İMÎU konaklama, t e f l e r i u i n yoğunlaşt ı r ı lacağı y„. iere ö,e-ebk -anma çaktır . 

k) Yıllık p rogramlar ı i . bazırlannsmda ulaştırana ve tur izm faaIiyetleri a ras ındaki bağıntı daim ayrmlı l ı olarak ele abnaeaiktır. 

S. Milktkramsı turizm hareketleri ve Türkiye'nin durumu : 
a> Milletlerarusı tur izmde gelişme : 
Turizm, İdiT de lîİS ,nilyon k idum mi le t l e r :m a anlamda ver değişt irmesini ka,psıyan ve 1.-1.i müy;ir dobn'bk bb- kanes i lev , ulasan bir sevi

yeye erişmiştir. İe Turizm hareket ler i ise, (İO0 milyon kişiden fazla insanın kat ı ldığı bir fenomıen haline getmiştir. 
Anrnk İS%(i -. | % 7 devrminde dünya t n r i z m ^ d e / " y b m e y y (artrş ş: iî6 bib r,\ !w , - ! r i l r d e Aed, ,<; İ d ;i r ı.i..,,,,,,!, >,},• V ; .vndama nldu-

ğu görübueidedi r . Tüm dünya, ticariİtinde de y o l b m e r m j.%f> - 1%(İ de r r e s inde % !) dan l!)lîi; - d b î d e v r e d m l e d ö İndiği n a ^ n n abmnsa, mü-
loüera ı rm •kouomik amuda tur izmin gene de inkişaf oakımmdan önsumda. o lduğunu kabul e tmek ^ e k k . 

http://pro.gramia.mi
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Bu yavaşlamanın, Amerika'nın tediye dengesi zorlukları, İngiltere'de sterindin devalüasyonu, Almanya'nın l,ir iktisadi kriz ihtimalini zorlukla 
atlatması, Fransız frangının karşılaştığı güçlükler gibi ekonomik, Orta - Doğudaki Arap - İsrail çatışması, Yunanistan'da ki kriz, Çekoslovakya 
olayları ve çeşitli ü lkemdeki öğmnci harekeleri db i siyasi sebepleri vardır. 

b) Turist gönderen ülkelerdeki durum : 
Memleketimizin de hulpunduğu ve dünyanın en kesif turist çeken, bölgesi olan Akdeniz Havzasını ziyaret ed,en turistlerin % 7.2 , l n i Amerikan 

(10,7), İngiliz (1.1,6), Fransız (26,3) ve Batı - Atmın H5,7) 1ar'teşkil ed ik ted i r le r . Son iki yıldır A r n i k a n Hükümeti, «öne* Amerika'yı gör» 
kampanyası açmış, bilâlıara turizm giderlerini vergilendinmeye matuf bir tasariyi kongreye sevk etmiştir. İngiltere, turist dövizini 65 sterlitog ola
rak tabdidetmiş .bunu sterlingin devalüasyonu takibetmiştir. Fransa'da, bu yıl turistin dövizini 700 frank olarak kısıtlamıştır. Bu kısıtlamalar ve 
tereddütler etkisini göstermiş ve 1967 do dış ülkeleri ziyaret eden Alman turistleri % 6, Holânda turistleri % 7 ve incili ; turistleri de % 11 azal
mıştır. İhı durgunluk, 1968 lilk yarısnıda da devam etmiş ancak yılın ikinci yansında turizm alanında nispî -bir canlılık kaydedilmiştir. 

e) Turist Ookeln ülkelerin durumu : 
Yuknuln özetlenen durum, muhtelif ülkelerin yanancı turist adedinde düşmelere yol açmıştır. Nitr'kim 1967 de italyaVla 700 000, Avusturya 

ve LübnaıOda 190 000 'er, Yunanistan'da 150 000, İsviçre ve Fas'da. ,1a 2:5 000 mdik bir azalma kaydediımiştir. 
Ekonomik kısıtlamalar ve siyasi nedenler, çok hassas olain turistleri tereddüde sevk ettiği için turist crlkmek istiyen memleketler bu kütleyi 

oezbetmek için çetin bir rekabete girişmiş -bulun maktadırbm Turizmi Devlet aliyle yöneten Macaristan, Bulgaristan v,e Romanya gibi sosyalist ül-
ı e'.,.!• ÎATA ıd™ havayolla-mm çok ucuz ücretleri ve ,lnnpy_r mahiyetinde konaki fivatlariyle û h t i v - b - , Hrh dîlvîn turfen yo lunan temine .alış
maktadırlar. İsrail ve İspanya İngiltere'deki devalüsyonu mütaakıp hem pa,mla.rmı"devalüe -etmiş, hem de fiyatları 1969 sonuna kadar dondurmuş
lardır. YugoslavyaVia hen, özel turist kuru uygulamakta, hem. de fiyatlarını 1969 sonuna kadar dondurmuşlardır Yunanistan, -özol fiyatlarında % 20 
indirim yapmış, italyan Rivierasmdaki oteller de, turist çekleriyle yapılacak ödemeler için % 10 tenzilât ıta/bul etaıislcrdir. Mısır, Fas ve Tunus, 
İngilter.; Fransa ve Holânda gibi ülkelerle blok. paraların serbest bırakılması ve turizm geliri .mukabili mal satrnalınması mahiyetinde anlaş
malar" ya.pmak yollarında çalışmaktadırlar. 

Ame!ika gibi ekonomik alanda çok ileri bir ülAA-n dahi, tediye dengesi bakımından turist cezbetmek için yabancı turistlere sağlandığı aşağı
daki avantajlara bir göz atmak dünyada turizm ^l i r ine no demce önem verildiğini göstermektedir. Nitekim Amerika'yı ziyaret eden yabancı tu
ristlere otel* ve motellerde % 40, oto" kiralanuKİa # .10, demiryollarında % 75, iç uçak servislerinde % 50, otobüs servislerinde % 3 0 indirim sağ
lanmakta, ayrıca Amerika'ya gidiş - gelişleri için uçakta % 25, vapurda % 35, tenzilât yapılmaktadır. Turistlere vize muamelesi eok hasi fe t i r i l -
diği. ıgibi verilen -misafir kartı ile alış verişlerin de'de indirimler uygulanmaktadır. 

d") TÜHriyeİnin du rumu: 
Türidve 1967 de aşağı - yukarı 1966 da çekti1! adtdde vabancı turist çekmiştir. (1.966 da 382 002 ye mukabil 1967 de 379 000). Yukarda kah 

olunan sebepler ve diğer ülkelerle mukayeseler b ı smuıcun' olumlu karşılanmasını gerektirmektedir. Kaldı ki, ekskürziyonisıt adedi 159 000 den 
174 000 e çıkmış turizm geliri de 13 219 586 milyon doları İmlmusitur. 1968 de - geç kalınmakla beraber - nihayet tatbikime geçilen turist kuru 
olumlu etkilerini göstermiş ve bu yılın ilk dokuz'ayında sağlanan'28 000 000 dolarlık turizm geliri geçen yılın aynı devresindeki dolara mabetle 
<% 137 lifc bir artışa ulaşmıştır. 1968 sene sonu itibariyle bu .rakam 31 milyon dolara ukaşmıştır. 

http://ta.sa.riyi
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Ancak şurası muhakkak ki, Türkiye, turistik potansiyelinin lâyık olduğu bir turist adedine ve döviz gelirine ulaşamamıştır, ülkemiz ha
len Akdeniz Bölgesini ziyaret eden yabancı turistlerin sadece % 1 ini cezbedebilmektedir. Akdeniz Bölgesini ziyaret ede»ı turist adedi 1950 
de 5 milyondan 1965 te 29,8 milyona ulaşmıştır ve 1972 de, 80, 1977 de 100 milyona erişmesi beklenmektedir. Bu trafiğin, İspanya yo italya gibi 
% 72 sini değil fakat sadece " Yunanistan kadar yani % 2 sini dahi Türkiye'ye çekmek imkânını yaratmak 5 yıllık plân hedeflerine rahatça 
erişmemizi ve hattâ geçmemizi sakıyacaktır. 

Durgun bir yıl olmasına rağmen 1967 de İtalya'nın 1 milyar 424 milyon, İspanya'nın 1 milyar 127 milyon, Fransa'nın 1 milyar, Avusturya'na 
0.15 milyon, İsviçre'nin de 575 milyon dolarlık bir turizm gelirine ulaşmış olmaları bu alanda ne büyük bir imkânın yatmakta, olduğunu göster
mektedir. 

4. BAKANLİK TEŞKİLÂTI 

A) Halihazır durum: 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 265 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki, (Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için 

yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir, turizmle ilgili işler yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, clonet-
ler> hükmiyle verilen görevleri yerine getirebilmek için- aynı kanunun 3 ncü maddesiyle aşağıdaki teşkilâtı kurmuştur. 

a) Merkez Teşkilâtı. 
Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı merkezde hizmet dairelerinden başka iki Genel Müdürlük halinde teşkilâtlanmış bulunmaktadır. 
aa) Turizm Genel Müdürlüğü. 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma lîakanlurı Kanununun 8 nci maddesi bu Genel Müdürlüğün görevlerini belirtmektedir. Bu maddeye göre 

Turizm Genel Müdürlüğü, 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plânların hazırlanması ve bunların uygulanması 

ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Turizm Endüstrisi ve teşebbüslerini tesis ve işletme esaslarını tesbit, bu müesseselerin 
teşvik ve himayesini ve fiyat tarifelerini tanzim ve tasdikine ait işleri ifa eder ve murakabelerini sağlar. Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi 
için çeşitli kuruluşlarla koordinasyonu sağlar. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okulları açar. . 
Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, gerekli işbirliği kurar ve yürütür. 
Bu Genel Müdürlük, yukarda sayılan hizmetlerin ifası için 5 müdürlüğe ayrılmıştır. Bu müdürlükler, 
1. Milletlerarası münasebetler. " 
2. Turizm tesisleri. 
3. Fiziksel plânlama. 
4. Eğitim. 
5. Etüt ve Plân Daire müdürlükleri şeklinde kurulmuştur. 
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bb) Tanıtma Genel Müdürlüğü. 
285 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi g e d i n c e , Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarını ve ulusal değerini tüm olarak 

her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda 
yürütür. 

Sırası gelmişken 1968 yıh Bütçe Kanununun 48 nei maddesinden bahsetmek yerinde olur. Bu madde; 4951 savdı Kanuna dayanılarak, 
Başbakanlığa bağlanmış bulunan. "Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı dairelerin, bütçenin müstakil ve müşterek tertiplerindeki ödeneklerini 
ilgili bakanlık ile varılacak anlaşmaya güre, Başbakanlık bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Bakanlığını 
yetkili kılmış ve Turizm ve Tanıtma Bakanlık kuruluşuna dair kadrolardan bu Bakanlık ile Başbakanlık arasında varılacak' anlaşma ile 
tesbit edilecek olanların Başbakanhk emrine tahsis edilmesini öngörmüştür. Bu maddeye müsteniden Başbakanlıkla Turizm ve Tanıtma ' Bakan
lığı arasında imzalanan 3 . 5 . 1968 tarihli nrotokol gereğince Devlet Enformasyon 'hizmetlerine ait 'yetkilerin ve bu hizmetlerle ilgili teş
kilâtın Başbakanlığa bağlandığı görülmüş' ve 1968 bütçesinde de buna ait tahsisatın Başbakanlığın bütçesine aktarıldığı tesbit edilmiş, keza 
bu hizmetlerle ilgili ' 253 aded aylıklı ve ücretli kadro Başbakanlık emrine tahsis edilmiştir. Bu arada 2655 sayı ı Kanunun 33 ncü maddesinde 
Anadolu Ajansı üzerinde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına tanınan yetkilerle, 359 saydı Kanunla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu üzerinde, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına tanınan yetkiler ve diğer mevzuatta Devlet enformasyon- hizmetleriyle ilgili' olarak bu Bakanlığa tanınan 
yetki ve görevler Başbakanlığa geçmiştir. 

Bu şekilde Tanıtma Genel Müdürlüğü sadece turizm tanıtması ile meşgul olacak bir Genel Müdürlük haline gelmekte ve dıs münasebet
ler, tanıtıcı yayınlar, gösteriler, dağıtım, id,,ri işler müdürlükleri olmak üzere 5 müdürlük halinde faaliyet göstermektedir. 

b) Yurt içi Teşkilâtı : 
Teşkilât Kanununun 16 ncı maddesi gereğince, Bakanlık gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büroları ku

rabilir. Kanunun bu maddesindeki il temsilcilikleri kurabilme yetkisi Başbakanlığa geçmiştir. 
Bakanlığa tanınan bu yetki gereğince, İstanbul - Ankara - İzmir - Antalya - Mersin - Trabzon - Edirne'de olmak üzere 7 aded bölge müdür

lüğü ve bu bölge müdürlüklerme" bağlı olarak da turizm bürosu şeflikleri kurulmuştur. Bakanlığın iller teşkilâtı tabloda gösterilmiştir. 

O- Yurt dışı teşkilâtı : 
265 sayılı Kanunun 18 nei maddemde yr.rt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri, yurt dışında Bakan

lığın vereceği işleri görür denmekte ve 28 nei maddesi de yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşahitlikleri, basın ataşelikleri, gerekli gö
rülen yerlerde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur denilmektedir. Muhtelif tarihlerde alman kararnamelerle New - york- Londra - Paris - Brük
sel - Frankfurt - Stokholm - Roma - Viyana - Karaçi - Tahran - Cidde - Beyrut'ta olmak üzere, 12 turizm ve tanıtma" bürosu kurulmuş, 1968 yılı 
sonlarında bu bürolara Münih - Kuveyt - Bağdat ve Zürih'te olmak üzere'4 büro daha ilâve edilmiştir. Basın müşavirlikleri ve ataşelikleri 1968 
yılı Bütçe Kanununun 48 nei maddesi gereğince, Başbakanlıkla tanzim olunan protokola müsteniden Başbakanlığa devredilmiştir. 

•Bu arada Bakanlığın bir sıkıntısından bahsetmek yerinde olur. Bakanlık; bugün, dış teşkilâtına memur tâyin edememe durumuna gir
miş ve dışardaki hizmetleri ancak geçici bir görevle gönderdiği elemanlarla yürütmeye çalışmaktadır. Bunun için hazırlanmış bulunan kanun ta
sarısı Millet Meclisi gündeminde uzun süreden beri beklemektedir. Bunun biran evvel kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. 
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B) Reorganizasyon çalışmaları ; 
I I nei Beiş Yılhk Plânla turizin vektürünün r e o r ^ n i z a s y o u u , Bakan la r Kunılımıtfu 27 . 11 . 1!)(J7 mn ve (i/!) 1:58 sayıl . Kana im a, nesi ile yürür lü

ğe ^inen 1968 yıh p ^ n r a d a , T ı n ı n ı ve TanMma Baıkadığı Teşkilât Kanımulnun, dör t yıllık tecrübenin. ı . ğmda , yeuiden ele a h u a r a k .değiştiri-
,leee!k, Balkanhk ö r g ü t ü yeniden düzeniemecektir. Ş e k l i d e k i tedbir muvaeekemnıde B a k a n b ğ m yeniden reorganizasyouu c:,a İ h a t a n a ve Hm konu
da bir ün i te k u r u l a r a gerekli >arasü ima la ra başlauımsjhr. B u husus ta Âmme İdares i Eus tküsüy le Lemamar yapdnmktmhr . 

İLLKİİ TUŞKİLÂTI 

1. İ s t anbu l Turizm ve Tanı tma Bölge M ü d ü r l ü ğ ü : 
•a) lliltOn. Turizm Bürosu Şefliği, 
ib) (kil.a.ta Turizmi İ K İ ^ u M i ğ i , 
e) Topkap ı Tu.riz.ni Bürosu Şeçiğ i , 
e ) Y^iJiköy Turami. Bünosu Şefliği, 
d ) B u r s a Turizm 'Bürosu Şefliği, 

2. A n k a r a Tur izm ve Tanıtana Bölge M ü d ü r l ü ğ ü : 
a) Anikaııa Mörtke* Turfam B ü m s u Senliği, 
D) Kayser i T n r ^ n Bürosu K e k i ğ i / 
c) Nevşehir Turfam Bü,x«u Şefliği, 
ç) Üngüp Turfam Bürosu Şefliği, 
d ) Niğde Turfam Bürosu Şefliği, 
e) Konya Turfanı 'Bürosu Şefliği, 

3. İzmir Tur izm ve Tan ı tma Bölge Müdür lüğü : 
•a) İzmi* Menkez Turizm Bü-oısu Şefliği, 
b) Ayvalık Turizm Büroısu Şefliği, 
c) Kuşadas ı Turfam Büroısu Şefliği, 
e) Bodrum Turizm Bürosu Şefliği, 
d ) Marıımıris Turizm. Bürosu Şefliği, 
e) 1 W 1 , İ Turfam Bürosu ŞefMği 

4. An ta lya Tur izm ve Tan ı tma Bölge Müdür lüğü : 
a) Anjtalya, Merkeız T u ™ , Bürosu Sofiliği, 
b) Alanya Turizm Bürosu Şefliği, ' 
c) B u r d u r Turfam Bürosu Şefliği, 

http://Tu.riz.ni
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5. Mersin Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
a) Mersin Merkez Turizm Bürosu S i l i ğ i , 
ıb) A d a n a Tur izm Bürosu Şefliği, 
e) Silifke Turizm Bürosu Şefliği, 
e) İ skdnderun Turizm Bürosu Şefliği, 
d) An takya Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Diyarbaflor Turizm Bürosu Şefliği, 

6. Trabzon Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
a) Erzurum Tur izm Biiroısu Şefliği, 
'b) Cürbu lak Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Samsun Turizm Bürosu Şefliği, 

7. Ed i rne Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü : 
•a) iklimle Merkez Turizm Bürosu Şefliği, 
i») Kapıkule Tur izm Bürosu Şefliği, 
e) İpsala Turizm Bürosu Şefliği, 
<; ) (>nakka l e Turizm k lkosu Şmk^i , 

Xot: İ>S . 11 . VJiHl >irili he İli say ıh ınanlay 

f> — TİTRİZM P L Â N L A M A ÇALIŞMALARI : 

1907 yıh basımda Ba-kanlı-k Turizm (ienel Müdür lüğü Imnyesi içinde mütevazi imkânlarla, kuu l i i ı ı i-.,:!•:-;ei kundama i)ai,esim-e k,sa z u - a m l r 
•Tîa;iı Türkiye 'n in Turizm imkân iann! ve ya t . r ım amsuulan bül^e ö n c e l i k l e r ^ ve nihayet ka rayok ; . dmuzvolu, ik .au y, bava alamla,-. dek k a r i n i 
iht iva eden, «İbdı Türk iye Fiziksel Turizm Gelişim Etüdü» »ttllı <;al,şma itamamtannns ve yaymlamnış t ı r ! 

Bundan sonraki safhada, b ü l ^ übmsümle daka «lı-taylı çahşmalara başlanacak ve bu e tüdde belirt i len önceliklere -ü re , tur i s t ik k o n a k l ı n a te
sis!eri yoğunlaş t ı rbaeak ve krediler imürküm! mumkklmv <,',,> d'ğmüu-aıktu-. 

Gine mm ydmda »erekli maddi imkân ve ele mm k,, imlar-, ılmnin eddmüldiği takdi rde , bu e tüdü bü tüu TünkiveVİ kapsar seklide tanmmla-
mak, dım.mar eUidüniı ve ir turizm eğilim a raş t ı rmamı ı ve emvelerne l , ta t is t ikler ini yap t ı rmak imkân dâhiline girebilecektir . 

Avı-ü-a, 2 Arallk ladininde Fiizksel Planlama Dairesinin :i y ı ldan beer h a z ı d d d a r ı n y a p t ğ ı Side Ul l s l a raa ra ı yar ışması i lân edilmiş buluumuk-
*adır. 

Bu yansma ile Clünoy sahillerimizde SulcMe .1l 000 yatak ikapasite!i .konaklama ve yamkmn tesisler plânlanmış olacaktır . İ lk kaidem ede reali-
ze edilmemesi düşünülen 4 000 ya takbk külüm. ih-vlete ait bir orman arazisi üzerimle p lanlanacakt ı r . 

http://Biiro�su
http://ik.au
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16 H a ™ 1969 tarihinde yarısına 'kapanacak ve m geç 16 Tormaaz 1969 tarihine kadar yan .m.ya gelen projeler tanınmış yabancı üyeleri de 
ih t im^deı ı jürice d ^ e r l ^ i r i l m ^ ve s e ç h n y a p . t e ş olacaktır. 

Bunlardan George Oandilis, Mfechel Eeochard, ibranca'nın Güney sahillerindeki 240 000 yataklı Hurimi planlamasını h a z i r a n l a r d a n d ı r . 
Giovaınmini Astengo İtalya'da Urbanistica mecmuasının direktörü ve nihayet Johnson Marehall Edinburg üniversitesinde »ehirei profesördür. 
Marc J. Saugey ise Ankara Otelinin Mimarı'dır. Şimdiye kadar y a n m a y a ginm-ök için birçok müraoaat olmuştur. 
•Side Projösi, 1969 yılı programında şu sokilde yer almıdtır; 
İlgili bakanlıkların müsteşarlarından W yatırımcı kuruluşların gelnlel müdürlerinden bir, «Plânlama Yönetim Kurulu, ve buna karsı sorumlu ola

cak bir proje müdürlüğü kurulacaktır. 
Ayrıca tesisleri inşa etmelk için Emekli Sandığının da iştirak edeceği kanma bir şirket kurulması öngörülmüştür. 
Önümüzdeki günlerde bu koordinasyon, i l g i l e r arastada daha detaylı görüşülecektir. 
Turizm varhıklarımın daha iyi korunabilmesi ve değerlendiriknesi için «ka t l e ve daha geniş çapta öncelik bölgelerinde fiziksel plânlama çalısına 

larım başlatmak gereklidir. 
Ancak maalesef bugün Bakanlığın elindeki imkânlar yeterli değildi. Bakanlığa kalifiye personel istihdam edebilme imkânları sağlanmalıdır. 
Ayrıca ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon daha müessir bir şekilde düzenlenmelidir. 
933 .sayılı .Kanun süratle çalıştırılmak gerekli satmalına ve istimlâkler yapılarak toplu plân ve uygulamalara girişilmelidir. 

6. TURİZM EN.DÜSTOUSİ •: 
a) Belgeli tesisler ve konaklama kapasitesi. 
Son üç yıl içinde Turizm Müessesesi Belgesi alan müteşebbislerin sayısı iki mislinden daha fazla artarak belge sayısı 754 rakamına ulaş

mıştır. Halen faaliyet halinde ve deneme işletmesinde olan tesislerin toplam ya/tak sayısı 28 426 dır. Buna ilâveten 9 829 yatak kapasitelik 
çeşitli tesisler inşa halindedirler. Belge a l n / d a inşaata başlamamış 194 müteşebbis mevcuttur. Bu da 16 974 yataklık bir kapasite demektir. 
Bununla beraber inşaata başlamamış müteşebbislerin bir kısmının çeşitli nedenlerle yatırımdan vaz geçtikleri kabul edilmelidir. Netice olarak 
69 sezonuna (Haziran başı) 35 000 yataklık bir kapasite ile girilebilecektir. 

Turizm müessesesi belgeleri, konaklama kapasitesi ve tesislerin nevileri ile ilgili iki cetvel ekte takdim edilmiştir. 
b) Denetleme. 
6 kişilik denetleme kadrosu ile 1968 yılı içinde işletme halinde olan tesislerde 770 denetini yapılmış, 76 ihtar, 206 ikaz ve 46 teşekkür ya

zısı gönderilmiştir. 
c) Krediler. 
1968 yılı programında turizm sektörü yatırımları 522 milyon Tl. sı olarak gözükmektedir. Bu miktar için de, özel sektörün 350 milyon 

Tl. hk yatırım yapacağı kabul edilmiştir. Bu maksatla 40 milyon Tl. sı Bütçeden ve 110 milyonu da dış kaynaklardan olmak üzere 150 mil-
yon Tl. hk kredi fonu öngörülmüştür. 

Kredi fonlarının dağıtımından sorumlu olan Turizm Bankasına 1967 yılında sağlanan 40 milyon Tl. hk AID fonunun dağıtımı geciken 
27 milyon Tl. sı aktarılmış ve banka bu fonun dağıtımını yapmıştır. Ayrıca bütçe fonundan 40 milyon verine Turizm Bankasına 30 milyon 
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tahsis edilmiş ise de; Turizm Bankasına yatırılan para ile ancak teşebbüslere 31 650 500 Tl. lık kredi tahsis edilebilmiştir. Bu arada Bakanlık 
bünyesinde çalışan merkez Turizm Komitesi de 6086 sayılı Kanuna göre, tesis edilmiş .olan İller Bankası fonundan 4,5 milyon liralık dağıtım 
yapmıştır. Böylece 1968 yılı içinde fiilî kredi dağıtımı 51 milyon Tl. sim bulmuştur. Bu rakamın 27 milyon Tl. sı 1967 yılı programında yer 
alan kredi fonudur. 

d) Seyahat acentalan 
Türkiye seyahat acentalarma hakiki birer aeenta hüviyeti vermek ve otobüs nakliyat şirketleri acentalarından ayırmak üzere uzun za

mandan beri yapılan çalışmalar yeni bir seyahat acentaları yönetmeliği hazırlanarak neticelendirilmiş, Mayıs 1968 de Bakanlar Kurulundan ge
çerek, Resmî Gazete ile ilân edilen yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Yeni yönetmeliğin tatbiki cümlesmden olarak, yalnız nakliyecilik ile iştigal eden 129 acentenin ruhsatnameleri iptal edilmiş, bu suretle 
mevcut 262 acenteden 133 seyahat aeentası kalmış, iptal edilen acentalarda Maliye Bakanlığına müracaatla oradan otobüs işletmeciliği helgesi 
almak için teşebbüse geçmişlerdir. Mevcut 133 seyahat aeentasının büyük bir kısmına da yönetmeliğe göre, eksikliklerini tamamlamaları için 
bir ilâ üç ay arasında mühletler verilmiştir. 

Bakanlık ilgili dairesinin 1968 yılı çalışma programındaki işlerde olan yabancı seyahat acentaları yetkililerini memleketimize davet ederek 
8 günlük turlar tertiplemek, memleketimizdeki turistik tesislerle anlaşmalar yapmalarını temin etmek, böylelikle Türkiye'ye gruplar halinde 
gelecek olan turist akımını artırmak üzere 12 değişik memleketten 57 aeenta yetkilisi ayrı ayrı tarihlerde küçük gruplar halinde memleketimize 
gelmişler, ibirçok turistik müesseselerle iş temaslarında bulunmuşlardır. 

7. TURİZM EĞİTİMİ : 
a) Vasıflı personel yetiştirme eğitimi : 
Otel, lokanta ve eğlence yerlerinde çok ihtiyaç duyulan kaliteli hizmet personelini yetiştirmek amaciyle; 1967 yılında T. ,C. Turizm Ban

kası ile yapılan işbirliği sonucunda İstanbul'da Dilson Otelimde ve 1968 malî yılında "Emek inşaat ve işletme .A. S. ile akdedilen protokolla 
İzmir'de Büyük Efes Otelin'de uygulamaları yapılan iki (Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi) açılmıştır. 

aa) İstanbul Ötem : 
1. 31 Ekim 1968 tarihinde, birinci dönemde mezun olanların sayısı 92 dir. 
2. 1 Kasım 1968 tarihinde, ikinci dönemde staja çıkanların sayısı 99 dur. 
3. 6 Kasım 1968 tarihinde, eğitime başlıyan 3 ııcü dönemdeki öğrenci sayısı 86 dır. 

bb) İzmir Ötem : 
1 Kasım 1968 tarihinde eğitime başlıyan 1 nci dönemde öğrenci sayısı 74 tür. 

b) Dört eğitim merkezi faaliyete geçince, yılda takriben 800 vasıflı personelin yetiştirilmesi mümkün olacaktır. 
c) Mevcut personelin işbaşında eğitimi : 
Otel, lokanta ve eğlence Eyerlerinde çalışmakta olan personelin işbaşında eğitilmeleri ıbelirli bir program dâhilinde yürütülmekte

dir. Dersle sözleşmeli 7 monitör tarafından verilmektedir. 
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1968 malî yılında açılan 150 yi aşkın kursda (İstanbul, İzmir ve Ankara dahil) 3 100 .kişi eğitilmiştir. 
Ancak; Bütçe imkânsızlığı dolayısiyle 1969 malî yılında, monitör sayış. (4) o indirilecek ve takriben 50 kura'da 1 000 kişi işbaşında eği-

tilebilecektir. 
Tercüman rehber kursları : 
.1968 malî yılında İstanbul ve Ankara Üniversiteleri bünyelerinde Bölge Müdürlüklerince adlan Türkiye canında protesvonel Tercüman -

Rehber kurslarında 100 kişi ve İzmir Bölge Müdürlüğünce acılan bbögesel Tercüman - Rehber kursunda da İ'Î4 kişi yetiştirilmiştir. 
1968 de kurs acılmıyan Akdeniz -Bökesi için, Antalya ve 'Mersin Bölge Müdürlüklerince l,irer Tercüman - Rehber kursunun açılması prog

rama ahıımıştır. 
(Monitör seminerleri : 
İstanbul, Ankara -ve izmir Eğitim merkezlerinin ihtiyacı olan monitörlerin yetiştirilmeleri için 3 seminerin açılması programa alınmıştır. 

Bu suretle 60 monitörün yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

8. MİLLETÎJKRARAHI MÜNASEBETLER - ANLAŞMALAR : 
Turizmi kısıtlayıcı nitelikteki tıkanıklıkları gidermek, turistik mübadeleleri geliştirmek, hudut ve gümrük formalitelerini basitleştirmek, 

müşterek gayretlerle üçüncü memleketler turistlerini çekmek ve ibu amada müş te rk tanıtma faaliyetlerine girişmek üzere, memleketimizle, 
Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Irak, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Cumhuriyeti, İran ve Palastan arasında, ikili ve üçlü turizm işbirliği 
anlaşmaları imzalanmış bulunmaktadır. Anlaşmalar uyarınca kurulan karma komisyonlar her sene toplanarak o y.la ait çalışma programını tes-
bit etmekte, çalışma programında öngörülen tedbir- ve tavsiyelerin yerine getirilmesi için taraflar kendi memleketlerinde faaliyette -bulunmak
tadırlar. 

1968 yılında : 
1. Türkiye - Romanya Turizm Karma Komisyonu Bükreş'de 12 - .17 Ocak 196ı8 tarihleri arasında toplanmış ve (Çalışma programını tes-

hil etmiştir. Programda yer alan tavsiyelerin uygulanması hususunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
2. Türk - Bulgar Karma Komisyonunun dördüncü toplantısı Sofya'da 16 - 20 Nisan 19(58 tarihlerinde yapılmıştır. Bulgaristan'la olan 

müşterek meselelerin büyük bir kısmı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. (,K - 5 yolunun mükemmelleştirilmesi müşterek tanıtma faaliyetleri, 
E - 95 yolunun inşası hudut formalitelerinin basitleştirilmesi, v.s.) 

3. Türkiye - İrak Turizm Karma Komisyonunun ilk toplantısı Ankara'da 26 - 27 Haziran 1968 tarihleri arasında yapılmıştır. Arap ülke
leriyle yapılan ilk karma komisyon toplantısı olması dolayısiyle önem taşıyan bu toplantıda yıllık çalışma programı tesl.it edilmiş, Arap .mem
leketleri Turizm Konferansına Türkiye'nin de müşahit sıfatiyle katılması kabul edilmiş ve 9 - .13 Eylü, tarihleri arasında Libya'da yapılan 
söz konusu konferansa Bakanlıktan da bir müşahit'gönderilmiştir. Çalışma programında, yeraian İrak'la karayolu irtibatının sağlanması, 
burada -bir hudut kapısının açılması, v.s. meselelerin'halli için çalışmalara girişilmiştir. 

4. Yunan Ticaret Bakanının memleketimizi ziyareti ,lolayısiyle, 13 Mayıs 1968 günü Yunan Turizm ilgilileri iştirakiyle yapılan toplantıda, 
iki memleket arasında işbirliği teessüsünün önemi belirtilmiş Yunanlılara Bakanlık tarafından bir tip turizm anlaşma projesi verilmiştir. Pro
je Yunanistan tarafından tetkik edilecektir. 

http://tesl.it
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5. - Tahran'da Ağustos 1968 de yapılan RCD Turizm Eksperleri toplantısına bakanlığa da iştirak olunmuştur. Toplantıda, Türkiye, iran ve 
Pakistan arasındaki üçlü anlaşma gereğince, yürütülen çalışmalar ele alınmış, çeşitli tedbir ve tavsiyeler ileri sürülmüş, bunların tatbiki için çalış
malara devam olunmuştur. 

6. - 1968 yılı içinde yapılması öngörülen, Tür kiye - Yugoslavya, Türkiye - Ürdün turizm karma komisyonları toplantıları, Yugoslavya ve Ür
dün tarafından her hangi bir işar ileri sürülmemesi sebebiyle yapılamamıştır. 1969 içinde yapılması beklenmektedir. Yine, 1968 sonbaharında Bel-
grad'da yapılması düşünülen Balkan memleketleri üçüncü Turizm Konferansı, toplantının Bakanlar seviyesinde tertibedilmemesi, tam bir iştirakin 
•elde edilomcmesi gibi sebeplerle bu yıl yapılamamıştır. Önümüzdeki yıl yapılması beklenen konferansta çok taraflı bir turizm işbirliği anlaşmam 
tesisi beklenmektedir. 

7. - 19 Haziran 1968 günü Ankara'da «Türkiye - Birleşik Arap Cumhuriyeti arasmda Turizm İşbirliği Anlaşması» imzalanmıştır. Anlaşma 1969 
Ocak ayında yapılacak onay belgeleri teatisini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

8. — 18 Eylül 1968 günü Beyrut'ta «Türkiye - Lübnan Turizm İşbirliği Anlaşması» imzalanmıştır. Anlaşma 1969 da yürürlüğe girecektir. 
9. - Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kuveyt Millî İstikamet ve Enformasyon Bakanlığı arasında, mektup teatisi suretiyle, turizm 

ilişkilerini artırmak amaciyle, bir not imzalanmıştır. İki ülke turizm ilgilileri yakında toplanacaklardır. 
10. - Suriye ile de bir turizm işbirliği imzalamak üzere gerekli çalışmalara başlanmıştır. Suriye ilgili makamlarına gönderilmiş bulunan tip 

anlama projesi, genel olarak tasvibolunmuştur. 
Bakanlıkça 1969 yılında anlaşmanın imzalanması beklenmektedir. 

1968 Tanıtma ile ilgili hizmetler : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğünün yürütülen tanıtma hizmetleri şu anakollardan yapılmaktadır : 

1. Tanıtıcı yayınlar faaliyeti : 
1968 malî yılı için tanıtıcı yayınlara tahsis edilen para miktarı, daha önceki yıllara nazaran düşük olmuştur. Şöyle ki; 1967 malî yılı içinde 

11 000 000 un üstünde bir para tanıtıcı yayınlara sarf edilmişken, 1968 yılında ancak, 7 000 000 civarında sarf etmek mümkün olmuştur. 
~ Dar malî imkânlarla mümkün olduğu kadar çok iş yapmak düşüncesiyle hareket eden bakanlık memleketimizin 67 ilinin turistik potansiyelini 

ortaya koyan bölge broşürlerine önem vermiş, bunları yeni bir takdim şekli ile bastırmıştır. Ayrıca, önemli turistik merkezler için de özel yayınlar 
hazırlanmıştır. 

Geçen yıl 11 427 897 lira sarfı ile 3 725 150 broşür, kitap, depliyan v. s. yayınlanmasına mukabil, bu yıl 7 692 550 lira sarfı ile 3 390 000 aded 
yayın bastırılmışta 

2. Reklâm ve dış ilişkiler: 
Memleketimizin turistik imkânlarının yurt dışında tanıtılması, dış turizm hareketinin geliştirilmesi amaciyle ve turizm gelirinin resmî kanallara 

intikalini sağlamak için bakanlık 1968 malî yılı içerisinde yurt dışı turizm ve tanıtma büroları kanalı ile çeşitli gazete, dergi ve mecmualarda reklâm 
kampanyasını yürütmüştür. 
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Frankfurt, Roma, Stockholm, Viyana, Paris, Londra, New - York, Brüksel ve Beyrut Turizm ve Tanıtma büroları tarafından yürütülmüş olan 
reklâm ve Public Relations faaliyetleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 

a) Tirajları yüksek günlük gazete ve mecmualarda, 
b) Tur tertipliyen yabancı seyahat acentalarmm çıkaracağı dergilerde, 
c) Afişlerde. 
Bunlar için birinci altı aylık dönemde yukardaki bürolarea cem'an 808 900 Tl. hk ödenek sarf edilmiştir. 
1969 turizm sezonunda yurdumuza gelecek yabancılara olumlu şeklide hitabedilebilmesi bakımından, reklâmların en etkili oldukları aylar Kasım -

Mart aylarıdır. Bu itibarla, 1968 - 1969 kış sezonu yurt dışı reklâm kampanyası için ikinci altı aylık ödeneklerin serbest bırakılması beklenilmiş ve 
1968 Kasım ayı içinde yurt dışı bürolarımıza reklâm kampanyasına başlanılması 'bildirilmiştir. 9 ıhüromuz vasıtasiylc cem'an 925 000 Tl. lık bir rek
lâm kampanyası yapılması yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca, tanınmış İtalyan fotoğrafçıları Mario (ierardi ile Marcello Serralonga moml eketimizde Bakanl ığ ım için 522 aded renkli diapozitif çek
mişlerdir. 

Memleketimizin dış ülkelerde tanıtılmasını teıninen, 1968 yılı içinde yurdumuza 58 turizm yazarı, 6 fotoğrafçı, 24 film ve televizyoncu, 45 ga
zeteci, 15 basın mensubu ve diğer meslek sahibi 14 kişi olmak üzere cem'an 162 kişi davet edilmiş; ayrıca, turizmin çeşitli dallarına mensup 1 182 
kişiye de kısmî ağırlamalar yapılmıştır. Bu davetlilerin bir kısmı, memleketlerine döndükten sonra dergi, gazete ve mecmualarda makaleler yazmak, 
Türkiye hakkında röportajlar yayınlamak, televizyonlarda filmler göstermek ve yurdumuzla ilgili .konferanslar vermek suretiyle memleketimizin ta
nıtılmasında önemli hizmetler ifa etmişler ve diğer bir kısmı ise, memleketimizin turistik propagandasını yapmak, Türkiye'ye seyahatler tertibetmek 
ve turist grupları getirmek suretiyle yurdumuza gelen turistlerin adedinin artmasına yardımcı olmuşlardır. 

Ayrıca, çeşitli ülkelerden yazılı olarak gelen 1 450 yi aşkın enformasyon talepleri gerek yazı ile ve gerekse yurdumuzu tanıtıcı mahiyette neş
riyat gönderilmek suretiyle cevaplandırılmıştır. 

Diğer taraftan, yurt dışındaki turizm ve tanıtna bürolarına renkli slaytlar ve siyah - beyaz fotoğraflar gönderilmiştir. 

3. iç ve dış fuarlar ile festivallere iştirak yoluyla yapılan tanıtma : 
1968 yılında iç, turizmin gelişmesinde başlıca faktörlerden biri olan mahallinde düzenlenen festival, fuar, sergi, tören ve şenliklerin organizas

yonlarına malî yardımlar yapılmış, mânevi yönden desteklenmiş, öte yandan yurt dışında düzenlemen Uluslararası sergi ve fuarlara da yurdumuzun 
turistik imkânlarını ve değerlerini tanıtmak amaciyle, bir yıl evvel olduğu gibi diğer bakanlık ve kuruluşlarla birlikte veya müstakil ' olarak işti
rak olunmuş ayrıca sanatkârlarımızın yurt içinde ve dışında açtıkları sergiler ile diğer faaliyetleri desteklenmiştir. Yurt dışı faaliyetlerine örnek 
olarak Oslo Fritid Turizm Fuarı, İnternasyonel Paris Fuarı Turizm Salonu, Londra Oolex Kampçılık Karavancılık Sergisi ve Dünya Turizm ve 
Seyahat Acentaiarı Federasyonunun I I nci Dünya Kongresi münasebetiyle Monaco'da tertiplenen Uluslararası e rg iy i gösterebiliriz. 

Bütün bunlardan başka, yurt dışı tanıtmamızda folklorumuzdan âzami ölçüde istifade yoluna gidilmiş ve önemli başarılar sağlanmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere, folklor ekiplerimiz Sicilya'nın Agrigcnto şehrinde yapılan' Uluslararası folklor 'müsabakasında birincilik almış, ayrıca Yugoslav
ya'nın Ohrid şehrinde düzenlenen Balkan Halk Oyunları ve Halk Şarkıları Festivaline, bilâhara Üsfcüp Tesanüt Buluşması Haftasına, daha sonra 
Dışişleri Bakanlığı ile müştereken düzenlenen Kıbr i , Pakistan, Afganistan, Irak turnelerine ve yukarda zikredilen Dünya Turizm ve Seyahat Acen
taiarı Federasyonunun I I nci Dünya Kongresi münasebetiyle tertiplenen gösterilere iştirak etmişlerdir. 
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4. Dağıtım 
1968 takvim yılı içinde yurt dışına 2 033 465 aded, yurt içine 1 035 692 aded olmak üzere cem'an 3 069 157 aded tanıtıcı malzeme dağıtılmıştır. 

T. C. TURİZM BANKASI 

1967 yılında idari organizasyonu tamamlıyan Turizm Bankası yeni bir teşkilât plânına göre, 1968 yılında çalışmalarına devam etmiş bu çalış-
malar neticesinde turizm k r e d i l i n i n tevzii işi de T. C. Turizm Bankasına verilmiştir. 

T. C, Turizm Bankasının dağıtmış bulunduğu kredi iki kaynaktan gelmektedir. Bunlardan birincisi bütçeden temin edilen kaynaklardır. 1968 yi-
l nida bütçeden T. O. Turizm Bankasına kredi fona olarak 30 milyon lira tahsis edilmiş bu tahsis için 45 223 397 liralık talep olmuş fakat ancak, 
banka kendi kaynaklarını da ilâve ederek 31 652 500 liralık kredi 'tahsis edebilmiştir. 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle, 19 403 512 liralık krediyi müte
şebbislere intikal ettirmiş bulunmaktadır ki; bu miktar toplam kredinin % 64,7 sini teşkil etmektedir. Bu fonun % 82,9 inşaat, % 14,5 mefruşat, 
% 2,6 sı işletme kredisi olarak kullanılmıştır. Bu fonla turizm kesiminde yaratılacak kapasite 3 001 yataktır. Bütçeden alman bu fonun % 60,4 
ü otellere, % 16,7 si motellere, % 16,1 i de'tatil köyüne verilmiştir. 

AID don temin edilen 40 milyon lira ile kurulan fon için 93 600 831 liralık talep olunmuş, bu fondan müteşebbislere ancak 39 979 346 lira tah
sis olunakilmiştir. 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle bu fondan 26 970 778 lira sütiasyonlar karşılığı müteşebbislere ödenmek suretiyle toplam fonu 
% 67,5 u ekonomimize zerk edilmiştir. Bu fonun % 79,2 si inşaat, % 17,5 u mefruşat, % 3,3 ü işletme kredisi olarak tahsis edilmiştir. Bu fonla 
turizm sektöründe yaratılacak kapasite 5 385 ya'aktır. AID fonundan tahsis edilen kredi ile yaratılan konaklama ünitelerinde oteller ve moteller 
başta gelmektedir. Toplam kredinin % 49,8 i modellere, % 47,7 si otellere verilmiştir. 

Banka kredi fonlarının ifası için esasını kurduğu teknik ve idari teşkilâtını 1969 yılı içinde daha geliştirecek ve bilhassa icra edilmiş faaliye
tin uygulama durumunu inceliyecek kontrol bölümü ve müteşehbislerce yatırıma yönelirken danışma imkânı verebilecek bir düzen üzerinde dura
caktır. Ayrıca bugüne kadarki icraatın değerlenmesine, bundan sonraki" fonların tevziine yardımcı olmak üzere düzenlenmiş bulunan istatistik! fa
aliyetin geliştirilmesine de çalışacaktır. Bu arada, şunu belirtmek lâzımdır ki, bankanın halen elinde 183 648 697 liralık talep bulunması bu işe tah
sis edilen kaynakların kifayetsiz olduğunu göstermekte olduğundan, turizm geliştirme fonları için daha fazla kaynak avrümasmı temenni etmekte
yiz. 

T. C. Turizm Bankası halen iki yatırım üzerinde hızla çalışmaktadır. Bunlardan birincisi Çeşme Turistik Otelidir. Bu otelin anabinasmdaki inşaat 
ve tesisat işleri % 90 nimetinde gerçekleştirilmiş olup, yatak katlarındaki işler (Mobilya dâhil) ifcuâi edilmiştir. 1969 senesi içinde anabinada geri 
kalan müteferrik işler ile plaj ve havuz tesisleri yapüacak, bahçe tanzim edilecektir. Mezkûr işlerin ikmali ile tesisin bu yaz işletmeye açılabilmesi 
icin çalışmalar hızla devam etmektedir. 

Yeniköy Deniz Otelinin inşaatı da, büyük bir hızla ilerlemektedir. İnşaatta kaba işler bitirilmiş, inşaat ile ilgili işler devam etmektedir. Bu 
otelin de 1969 yaz aylarında işletmeye açılması düşünülmektedir. 
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T. C. Turizm Bankası Turizm Eğitimi f a a l i y e t i n e de devam etmektedir. bankanın eğitim faaliyetlerinde ağırlık noktasını bir yıl süreli eğitim 
kursu teşkil etmektedir. 1967 - 1968 döneminde bu kursta toplam öğrenci sayısı 98, 1968 - 1969 döneminde ise; 95 tir. Bu öğrencilerin ihtisas ko
nularına dağılımı geçen yılla karşılaştırılmalı olarak aşağıdadır : 

1967 - 1968 1968 - 1969 

Resepsiyon 
Mutfak 
Kat 
Servis 

15 
19 
14 
50 

10 
16 
18 
51 

98 95 

1968 - 1969 dönemi için müracaat eden 130 kişiden % 73,1 i kabul edilmiş ve kursta 5 . 11 . 1968 tarihinde başlamıştır, öğrencilerin bir yıl süreli 
eğitim kursunun birinm dönem mezunları olan 100 kişi stajlarını bitirmiş olup, Turizm Sanayiinde çalışmaya başlamışlarda ikinci dönem öğren
cisi 98 kişi ise; mezun olmuş bunlar da muhtelif müesseselerde staja başlamışlardır. 

Banka halen Akçay Tatil Köyünü, Dilson, Kervan, Kilyos otellerini Sorgun ve Yeniköy Motellerini işletmdkte, Kücüksu plajım ise, kiraya ver
mektedir. 

T. C. Turizm Bankası işletmeleri 1968 yılında genel olarak 145 818 yatak hizmete arz etmiş ve bunun 90 648 adedim satmıştır, işgal nisbeti 
% 62 dir. Satılan yatağın 45 734 adedi yerli, 44 914 adedi yabancıya verilmiştir. 

Banka işletmelerinin 1968 takvim yılında bozduğu döviz yekûnu : 1 908 042 liradır. 
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Banka işletmeleri son üç yılda olumlu bir gelişme takibetmektedir. isletmelerin zarar miktarları azalmakta, kâr miktarları ise, gittikçe art
makçadır. Banka işletmelerinin 30 Kasım tarihi itibariyle 1967 ve 1968 dönemindeki vaziyetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Kasım 1 9 6 7 Kasım 1 9 6 8 

Akçay Tatil Köyü 
Dilson Oteli 
Kervan Oteli 
Kilyos Oteli 
Sorgun Moteli 
Yeniköy Moteli 
Küçüksu İşletmesi 

Gelir 

2 152 092 
761 249 

2 187 134 
54 044 

619 347 
90 000 

5 863 866 

Gider 

2 446 1 6 1 -
640 722 + 

1 391 7 8 2 -
132 8 0 4 -
608 122 + 

52 000 + 

5 271 591 + 

Bakiye 

294 069 
120 527 
795 352 
78 760 
11225 
38 000 

592 275 

Gelir 

435 288 
2 862 503 

659 908 
2 229 901 

131 074 
436 684 
105 000 

6 860 358 

Gider 

424 552 + 
2 710 274+ 

637 417 + 
1 503 251 + 

215 196-
480 061-

60 225+ 

6 030 976+ 

Bakiye 

10 736 
152 229 
22 491 
726 650 
84 122 
43 377 
44 775 

829 382 

Yükardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Kasım 1967 sonunda bankanın işletmeleri toplam olarak 592 275 lira hâsıla sağladığı halde, bu mik
tar 1968 Kasım sonunda 829 382 liraya yükselmiştir. 

Bankanın; biri Turist Seyahat A. Ş., diğeri ise; Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi olmak üzere iki iştiraki vardır. 
Turist Seyahat Anonim Şirketi kurulduğundan beri ilk defa 1968 yılı faaliyeti neticesinde 6 209,01 lira kâr sağlamıştır. Şirket, 1968 yılında 

yaratmış olduğu iş hacım neticesinde 3,5 milyon lira civarında bir ciro sağlamış ve 297 000 dolar ık döviz temin etmiştir. Turist Seyahat Anonim 
Şirketi 1965 yılından beri temine uğraştığı I. A. T. A. üyeliği Ekim 1968 de elde etmiş, bu suretle dış hat uçak b ü k e r i satışları da 1969 yılı 
ii programında mühim bir gelir kaynağı olarak yer almıştır. 

Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi 1968 yılmda gecmiş yıllara nazaran daha verimli bir şekilde çalışmış, âtıl kapasitenin iyi bir şe
kilde değerlendirilmesine gidilmiş ve neticede, 1 097 795,15 Tl / gidere karşılık 1 026 179,64 Tl. gelir elde ederek 7 617,51 Tl. sı zarar meydana 
gelmiştir. Amortisman ve geçmiş yıl masrafları tutarı 183 500 Tl. sı giderden mahsubedildiği takdirde, İsletme 111 882,49 Tl. lık müspet bir 
hâsıla temin etmiştir. 

b) 1968 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi : 
1968 yılı bütçesinde bâzı ödeneklerin yetersiz olması veya hiç konmamış bulunması bakanlık çalışmalarını aksatmıştır. Teknik ve sözleşmeli 

personel tahsisatları, derneklere ve mahallî idarelere yardım tahsisatlarının hiç konmaması verilebilecek misaller arasındadır. Maalesef bu seneki 
bütçe taslağında ela aynı eksiklikler göze çarpmaktadır. Yeni kurulan ve her yıl yeni yeni hizmetlere ve çalışmalara girişen bir bakanlığın duru
mu Maliye Bakanhğmca özel bir muameleye tabi tutulmalıdır. 
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12 - 1969 YILI PROGRAMI TURİZM SEKTÖRÜ : 
1969 yılı programında Turizm Sektörü evvelki yıllara nazaran daha derlitopludur. Tedbirlerin seçiminde itina gösterilmiştir. Kapasitede kü-

çümsenemiyecek artmalar olduğu aşikârdır. Bunumla beraber, aşağıdaki hususlarda bâzı tıkanıklar- ortaya çıkabilecektin. 
- Turistik Fizikî Plânlama çalışmalarında personel tıkanıklıkları mevcuttur. Devlet Plânlama Teşkilâtının koordinatörlüğünde Turistik Fi

zikî Plânlama Koordinasyon Komitesi kurulmuştur. 13u komite yaptığı müteaddit toplantılar sonunda bâzı prensip k a r a l a r almış ve öncelikle plan
lanacak turistik merkez ve sahil şeritlerini seçmiştir. Çalışmalar Turizm Genel Mdüürlüğü, Turistik Fizikî Plânlama Dairesince yürütülmektedir. 
Bu Fizikî Plânlama Koordinasyon Komitesi Fizikî Plânlama Dairesinin teknik eleman ve malî imkânlan yönünden takviye etmeyi de öngörmüştür. Zi
ra mevcut yevmiyeli teknik personel statüsü içinde üstün vasıflı şehirci mimar, ekonomist ve diğer ihtisas elemanları bulmak imkansızlaşmıştı Halen 
Fiziksel Plânlama Dairesi sadece Side Yarışmasının s e k r e t e r l ı ğ ı m ve organizatörlüğünü güç halle yapar durumdadır. Ege ve Marmara bölge
sindeki plânlanan diğer çalışmalara geçilememiştir Bu dairenin «Batı TüMkiye Turizm -Gelişim Ffüdü» ve Side kitapları takdire şayan eser
lerdir. 

- Kılçık yollar programına bâzı çok önemli yol bağlantıları dâhil edilmemiştir. 
- 1969 yılı Turizm Sektörü Yatırımları 580 850 00ü Tl. sı olarak gözükmektedir. Halbuki ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1968 yıl, dilimi 

716 milyon Tl. sidir. Bu rakama 237 000 000 Tl. lık Turizm Sektörü tamamlayıcı yatırımlara (Eğitlim, Tanıtma, Altyapı, Mahallî Hizmetler ve Ti
cari Teşebbüsler) dâhil değildir. 1969 yılı programında yine, özel sektörün 400 000 00O Tl. lık yatırım yapacağı öngörülmüştür. Umarız k i ; bu 

sene kredi fonları zamanında Turizm Bankasına tahsis edilmiş olsun. 

- 1969 yılı programında yer alan tedbirler : 
«1968 yıh programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar» gereğince, önemli tedbirlerin eoğu «Turizm özel Koordinasyon 

Projesi» halinde Devlet Plânlama Teşkilâtının sorumluluğunda yürütülmüştür. Alman neticenin başarı derecesi şüpheli olduğu halde, hu sene yine 
Devlet Plânlama aynı şekilde bâzı tedbirlerin kooıdinasyonunu üzerine almaktadır. Turizm Sektöründe maalesef şimdiye kadar koordinasyon me
kanizması kurulamamıştın. Bilhassa Gümrükler Genel Mürürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gibi 
kuruluşların kendilerini turizm çağma uyduramadıkları ve çok sayıda şikâyetlere yol açtıkları bir geçektir . 

13 - TEMENNl VE TAVSİYELER : 
a) Koordinasyon : Turizm sektörünün problemleri ve tıkanıklıkları, en az altı ayda hir, Başbakanm riyaset edeceği bir komite tarafından 

ele alınmalıdır. Turistlerin ve yabancı seyahat acentalarının şikâyetleri tekrar artmaya 'başlamıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı yüksek seviyeli koordinasyonda güçsüz kalmışlardır. 

b) Yıllık Program ve icra Plânları : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı program ve icra plânlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, kredi 
fonlarının dağıtımında, yabancı sermaye ve vergi indirimi konularında söz sahibi olmalıdır. 

c) Fiziksel Plânlama Dairesinin personel problemi tedbirlerle ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından giderilmelidir. Milletlerarası çapta 
ve rağbet gören yarışma bürosunda Fransızca ve İngilizce stenolar, yabancı dil bilen daktilolar istihdam edilmelidir. 

d) Yurt içi Enformasyon şebekesi Turizm Dernekleri ile işbirliği halinde kurulmalıdır. Bu arada yabancı dil bilir üniversite talebeleri özel 
eğitime ttaibi tutularak istihdam edilmelidirler. 
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e) Reklâm ve PR. konularında Bakanlığın uzmanlara ihtiyacı vaıdır. Yurt içi bürolardyle yurt dışı bürolarına kaliteli eleman yetiştirilme
si ve !bu büroların çalışmalarının denetlenmesi şarttır. 

f) Millî Parklar ' i le Turizm konusunun cok yakm ilgisi vardır. Yurdumuzdaki tarihî ve tabiî güzellik ve özellikteki yerlerin Millî Park 
olarak tefriki çalışmalarına hız vermek lâzımdıV. 

Mecliste bulunan Millî Parklar konusunun bu yıl içinde kanuniyet kesbetmcsi lüzumunu belirtmeyi faydalı görmekteyiz. Halen Millî Park 
olarak orman sahaları tefrik edilmektedir. Geçen' yıl ilk defa Göreme Millî Parkı, orman dışında plânlanmıştır, 

Bu yıl da Pamukkale, Efes, Termosos, Truva ve Kovada Gölünün Millî Park Plânlaması* için bakanlık bütçesinden ayrüan 1 200 000 Tl. ya-
tııamı memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bu sahalar için hu ayrılan ödenek ancak bir başlangıçtır.Gelecek yıllar, bütçe imkânlarına göre artırılmasını temenni etmekteyiz. 
Yurdumuzda Turizm Endüstrisi Millî Ekonomi bakımından ıbüyük önemi bulunan hu faaliyetler bütünüdür. 
Turizm faaliyetlerini İç Turizm yatırımları vo Dış Turizm yatırımları diye ikiye ayırarak yatırım imkânlarını bu şekilde dağıtmak lâzımdır 

Bu zaman, bâzı illerimize ve turistik bölgelerimize yapılan haksızlıklar önlenmiş olacaktır. 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 1120 -

(A / l ) CAEI HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Kornişonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam, Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 'Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

12 000 12 000 

12 000 12 000 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.110 Grene] idare aylıkları 
12.112 Yurt Idışı kuruluşları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak ödeımeler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

6 134 968 

3 150 967 
2 984 000 

1 

9 285 191 

18 950 859 15 764 994 

4 457 709 

2 381 400 
2 076 308 

1 

7 610 401 

12.'310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 

32 000 
5 000 

22 000 
3 000 

12 000 

4 457 709 

2 381 400 
2 076 308 

8 310 401 

12.211' 
12.213 

12.250 
!12.'260 
12.270 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
IĜ enel idare hizmetliler ücreti 
Yurt öışı kuruluşları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 906 400) 
Yalbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
(Sözleşmeli personel ücreti 
'Teknik personel ücretleri 

/SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

5 758 390 
1 822 800 

1 
50 000 

1 654 000 

647 000 

4 560 300 
1 346 100 

1 
50 000 

1 654 000 

521 180 

4 560 300 
1 346 100 

1 
450 000 

1 954 000 
521 180 

22 000 
3 000 

12 000 

16 464 994 
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1969 yılı için 

Bulüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Merkez teşkilâtı fazla çalışma ücreti 
12.412 İller teşkilâtı fazla çalışma ücreti 

0 Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü 
fazla çalışma ücreti (Fazla çalışma üc
retleri toplamı : 900 000) 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.550 Danışma Kurulu üyelerine -üdenecek 

tazminat 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yalbancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

1968 ödeı 
Madde Bö 
Lira 

10 000 
35 000 

565 000 

607 000 

210 000 
190 000 

2 000 
2 000 

5 000 

15 000 

6 000 

4 200 

neği 
lüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 000 
45 000 

180 
445 000 

900 002 

600 000 
300 000 

1 

1 

1 

4 500 

4 200 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı, 

Lira Lira 

6 000 
45 000 

180 
445 000 

900 002 

600 000 
300 000 

1 
1 

1 

4 500 

4 200 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12:811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

Sörev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici .gö^v yolluğu 
12.828 Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841' Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 762 000) 

II - Yurt dup yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yol
luğu 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı' uzmanlarla yardımcılar] yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.85Ö Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.857 Yönetim yurt dışı sürekli ıgörev yolluğu 

1969 yılı için 
iyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 251 500 

75 000 
500 000 

5 000 
2 500 

104 000 
75 000 

5 000 
20 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 267 001 

50 000 
300 000 

54 000 
2 500 

104 000 
225 000 

3 000 
20 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

2 267 001 

50 000 
300 000 

54 000 
2 500 

104 000 
225 000 

3 000 
20 000 

5 000 

150 000 
800 000 

5 000 
80 000 
75 000 

3 500 

150 000 
1 000 000 

1 
55 000 
50 000 

3 500 

150 000 
1 000 000 

1 
55 000 
50 000 
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Bölüm Madde ödeneğin ecsidi 

13J000 

12.861 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.2.10 
13.220 
13.230 

DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı seçici görev yol
luğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI. 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 505 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alınılan ve giderleri 
(Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş al-mıları ve gider i r i 
Yayın alımları ve f e r l e r i 
Yakacak alımları ve «derleri 
Hizmetli -giyim alımları ve gizlerleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

ISu giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma .giderleri 

1968 ödendi 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

25 000 50 000 50 000 

250 000 
75 000 

1 195 000 

120 000 

80 000 
230 000 
•125 000 
225 000 
85 000 
30 000 

272 000 

50 000 
32 000 
150 000 

4 129 650 

150 000 
50 000 

870 000 

100 000 

55 000 
230 000 
275 000 
100 000 
85 000 
25 000 

250 000 

50 000 
25 000 
150 000 

3 111 755 

150 000 
50 000 

870 000 

100 000 

55 000 
230 000 
275 000 
100 000 
85 000 
25 000 

250 000 

50 000 
25 000 
150 000 

3 111 755 
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Bölüm Mnööe Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.240 Balhçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
O Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta.-telgraf giderleri ' 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

0 Haberleşme araçları işletme giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 (Bakanlık taşıtı, işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bddeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15 000 
25 000 

20 000 

745 000 

230 000 
425 000 
30 000 
60 000 

245 000 

20 000 

225 000 

1 652 650 

2 670 000 

10 000 
15 000 

580 000 

150 000 
400 000 
30 000 

255 000 

30 000 

225000 

1 156 755 

2 820 000 

10 000 
15 000 

580 000 

150 000 
400 000 
30 000 

255 000 

30 000 

225 000 

1 156 755 

4 620 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna, dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 nen maddesinin gerek
tirdiği giderler 
EĞİTİM VR ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 ıBur* giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TURİZM YE TANİTMA HAKANLIĞI 
DIŞ KURULURLAR GİDERLERİ 

15.871 (Büm giderleri " 
L'5.872 Ulaştırma giderleri 
15.874 Kira (bedeli 

000 

10 000 

5 000 

5 000 

2 645 000 

~2 500 000 
70 000 
- 000 7;> 

7 670 000 

570 000 
700 000 

2 600 000 

7 670 000 

10 000 10 000 

10 000 

5 000 

5 000 

2 800 000 

2 500 000 
235 000 
05 000 

5 760 000 

550 000 
650 000 

1 500 000 

5 760 000 

10 000 

5 000 

5 000 

4 600 000 

4 300 000 
235 000 
65 000 

5 760 000 

5 760 000 

550 000 
650 000 

I 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümete e istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde *Böliim toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.877 Propaganda, ziyafet ve ağılama gider
leri 

15.879 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE 
DERLERİ 

TANİTMA Gİ-
Kesim toplamı 

16.310 
0 

1.6.320 

Yurdu ve ulusu tanıtıma giderleri 
II nei Beş Ydlık Kalkınma Plânının yurt 
içinde ve yurt dısmda tanıtılmasiyie ilgili 
her çeşit giderler ' 
Turizm ve pnopaganda ve ağırlama gi
derleri 

HABER VE YAYIN HİZMETLERİ Gİ-
LERİ 
Bakanlık, haber ve yayın hizmetleri gider
leri 
Anadolu Ajansından haber satmalma kar
şılığı 
(Habıerve yayın hizmetleri giderleri 
toplamı) 

16.370 lc fuar ve -s^giler .giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

3 750 000 
50 000 

26 700 000 

12 000 000 

2 000 000 

4 900 000 

350 000 

7 000 000 

150 000 
300 000 

27 215 000 

3 000 000 
60 000 

16 400 000 

11 000 000 

5 000 000 

150 000 
250 000 

16 810 000 

3 000 000 
60 000 

13 900 000 

9 500 000 

4 000 000 

150 000 
250 000 

14 310 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

•14.000 

15.000 

16.000 

16.410 

0 

16.710 

16.810 

Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi 
lerii 

toplantıları gider-

Teknik işbirliği ve diğer anlaşmaların 
gerektirdiği giderler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VB TÖREN Gİ-
GİDERLERÎ 
Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümlü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

440 000 

400 000 

40 000 

50 000 

25 000 

12 000 

18 950 859 

4 129 650 
2 670 000 
7 670 000 
27 215 000 

60 647 509 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

350 000 

40 000 

20 000 

12 000 

15 764 994 

3 111 755 
2 820 000 
5 760 000 

16 810 000 

44 2' 

350 000 

40 000 

20 000 

278 749 

12 

16 464 

3 
4 
5 
14 

111 

000 

994 

755 
620 000 
760 
310 

000 
000 

44 278 749 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- 1128 -

(A/2) YATIRIM HARCA3VLALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 3 850 000 

21.610 Etüt ve proje giderleri 1 500 000 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
1 200 000 lirası Tarım Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğüne orman dışı millî 
park yatırımları için aktarılır.) 

0 203 sayılı Kanun gereğince harita yap
tırma giderleri 500 000 
(87 500 lirası Harita Genel Müdürlüğüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılır.) 

21.640 Termalizm, etüt, plân ve analizleri gider
leri ve te rmal im çalışmaları ile ilgili her 
türlüi giderler 1 730 000 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü ve İstanbul 
Üniversitesi - Hidroklimatololi Enstitü
sü Direktörlüğüne aktarılarak yaptı-
rıhr.y 

21.650 Termalizm, etüt, plân ve analizleri ta
şıt giderleri 120 000 

3 850 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 200 001 

5 800 000 

400 000 

200 001 

6 200 001 

5 800 000 

6 200 001 

400 000 

6 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 

21.000 

23.000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARBTLARI 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALM-
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

150 000 

3 850 000 

150 000 

4 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edftm-

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 21 200 001 6 200 001 

0 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe fetenen Kornişonca kabul edile» 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

(SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.440 265 «sayılı Kamımın 31 nei makktesi ge

reğince döner sermayeye ödemeler 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.110 Kamuaştınma ve saltınama ibedeli 

(Paris Turizm ve Tanıtma Bürosu satmal
ına bedeli) 

II - Transferler 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

0 TRT Kurumuna işletme açığı için yapı
lacak yardımlar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

2 000 000 

2 000 000 

16 600 001 

7 320 000 

320 000 

100 001 

7 320 000 

7 320 000 

100 001 

7 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan» 
Lira Lira Lira l i ra 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ 
ÖDEMELER 
TRT Kurumuna 

İDARELERE 

35.000 

(Eğitim ve yurt dışı yayınlarının tesis 
ve işletme giderleri karşılığı) 
BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.470 Turistik önemi bakanlıkça tesMt edilmiş 
özel idare, belediye ve köylere yardım 

ULUSLARARASI TEŞEKÜLLERE ÖDE
MELER 

34.720 Uluslararası kuram ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.666 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ge
reğince verilecek öldüller 

16 500 000 

1 

100 000 

100 000 

200 001 

1 
L 

100 000 

150 000 

3 255 000 

1 

100 000 

150 000 

3 255 000 

0 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

31.000 

32.000 

33.000 

34.000 

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 San
dığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım olmak üzere) 

3,5.720 Turizm ve tanıtma dernek ve t e ş e k k ü l 
lerine yardım (*) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 001 

100 000 

1969 yüı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 105 000 

105 000 

3 105 000 

105 000 

1 3 000 000 3 000 000 

300 000 300 000 300 000 

300 000 ~~~ 300 000 300 000 

2 000 000 

1 
16 600 001 

7 320 000 

100 001 

7 320 000 

100 001 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l ira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 200 001 3 255 000 3 255 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 300 000 300 000 300 000 

SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 19 100 004 10 975 002 10 975 002 

(*) 35.720 «Turizm ve Tanıtma dernek ve teşekküllerine yardım tertibindkii ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan ile 
ügüi Bakan tarafından müştereken yapılır.» 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t o p l a » 
Lira l ira Lira l ira 
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Rapor 
14 . 1 . 1969 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

GİRİŞ 
T. B. M. Meclisi Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının tensibi üzerine İmar ve İskân Bakanlığının 1969 malî yılı Bütçe tasarısı ile 

Bakanlığa bağlı İller Bankası ve T. Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüklerinin finansman ve yatırım programları, bu Bakanlık ve Gonel Müdür
lüklerin yetkilileri ile temas edilmek ve 1968 yılı çalışmaları da gözden geçirilmek suretiyle incelenerek durum, aşağıdaki bölümlerde genel hatla-
riyle kısaca arz ve izah edilmiştir. 

I. BÖLÜM 

Hizmetlerin niteliği ve yerine getirme şeMİ 

İmar ve İskân Bakanlığı, yurdumuzun geniş ölçüde gelişmekte olan kalkınma hareketlerine paralel olarak : 
1. Yurdun bölge plânlama ve imar bölgelerini ve nizamım tesbit ederek şehir, kasaba ve köylerimizin imar ve ihyası, memleket gerçeklerine 

uygun bir mesken politikasının tesbiti ile mesken ihtiyacının en müsait şartlarla karşılanması, 
2. Tabiî âfetlerden evveli ve sonra alınacak tedbirlerin tesbiti ve ihtiyaçları zamanında karşılıyacak şekilde yapılması ve, 
3. Memleketin yapı malzemesi ihtiyacının tesbiti ile, bu ihtiyaç karşılıklarının tedariki ve rasyonel bir şekilde istihsali imkânlarının araştırıl

ması, yapı malzemesi norm ve standartlarının tesbiti hususlarının sağlanması ve ucuzlatılması çarelerinin aranması, görevleriyle 7116 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş olup mevzuatta ve Kalkınma Plânı yıllık programlarında yer alan hizmetleri : 

a) Plânlama ve imar 
b) Mesken 
c) Yapı malzemesi ve 
d) Âfet iş ler i ' • 
Genel müdürlükleri ile taşradaki imar müdürlükleri ve ayrıca; 
e) Türkiye Emttâk Kredi Bankası 
f) İller Bankası 
Genel müdürlükleri ile bunların iştiraklerinin Bakanlığa bağlanması suretiyle bir bütün olarak ve bir elden yürütmektedir. 
İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin mahiyeti ve ifa tarzı, özellikle 196!) yılmda de alınacak projelere göre gelişme seyrinin ne 

olacağı hakkındaki tetkik ve temennilerimize n e n e d e n önce, yılrık bütçelerin hazırlaınmasında önemle göz önünde bulundurulması talep ve te
menni edilen hususlara uygun olarak hazırlandığı görülen İmar ve İskân Bakanlığı bütçe tekliFinin, 1ÎHİ8 malî yih bütçesindeki ödenekler ile yapılan 
mukayese neticelerini arz etmek isteriz : 
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aa. A/T tablosunu teşkil eden cari harcamalar , toplan, o larak 19«8 yılı ödeneklerine nazaran 2 4.13 349 lira fazlasiyle 40 240 238 lira, 
bb. A/11 tablosunda yer a lan yatırını harcamalar , , geçen yıl bütçesine nazaran 7) 893 000 lira fazlasiylo 18ü 694 000 lira, 
cc. A/111 tablosunda görülen sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı , J968 yılı tahsislerimi naza ran 37 010 000 lira fazlasiyle 55 067 501 lira 

olmak üzere, 

Toplam olarak geçen yıl bütçesine nazaran 113 3X5 349 -liralık bir ar t ış la 282 001739 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Y u k a r d a aç ık lanan bölümlerde cari ha rcamala rda görülen art ışın, İmar ve İ skân Bakanl ığının memleket çapmda gelişen hizmetler ime ikinci Bes 

Yıllık Kalkınma Plânının yüklediği görevlere mütenazır olarak i l lerdeki bölge teşkilât ının kuru lmas ı ve teçhizi masraf lar ının nazara ' a l ınmas ından 
ve şimdivc kadar b m a r u r e mesken ve âfet fonlar ından ödenen tekn ik personei ücret i ve bunlar ın geçici görev yol luklar iyle isçi o larak vasıflandı
r ı lan sanat sınıfı personel ücret ler inin bu defa kısmen bütçe ha rcamala r ı içerisine a l ınmasından; 

Y u k a r d a aç ık lanan bölümlerde cari ha rcamala rda görülen art ışın, İmar ve İ skân Bakanl ığının memleket çapmda gdlisen hizmetleriyle İkinci Bes 
Yıllık Ka lk ınma Plânının yüklediği görevlere mütenaz ı r olarak i l lerdeki bölge teşkilât ının kurulması ve teçhizi masraflarının nazara al ınmasından 
ve şimdiye kadar bizzarure mesken ve âfet fonlar ından ödenen t ekn ik personel ücret i ve bunların geçici görev yolluklariyle isçi o larak vasıflandırı lan 
sanat sınıfı personel ücret ler inin bu defa kısmen bütçe harcamalar ı içerisine a l ınmas ından; 

Ya t ı r ım harcamala r ındak i artışın, ik inci Beş Vıllık Plânın Bakanl ığa tevcih ett iği görevlerin sadece konut sektörüne değil bölgesel gelişme, 
yerleşme ve şehirleşme sorunlar ının da çözümlenmesine yönelmesinden ve bu arada , belediyelerin kuracağı yeni ikamet bölgelerinin alt yapı tesis
lerine yardım edilmesinin öngörülmesinden ; 

Sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ındaki art ış ın ise, Kalkınma Plânı ilkeleri uyarmca dar gelirli ailelerin meskene kavuş turu lmas ı için kamu-
laşt ı r ı lacak ve sa tma!maeak arsalar la , yurdun muhtelif yer ler indeki tar ihî eserler etrafının açılması, düzenlenmesi ve tur i s t ik önemi olan ' yerlerin 
i m a n , şehir ve kasaba la ı ın imar tatbikatına, ya rd ım edilmesi maksadiyle yapı lacak kamulaş t ı rma ve sa t ınalmalardan ; 

Meydana geldiği anlaş ı lmaktadır . 

1 - T-IIZMKT VR GÖRKVLİMİY .UAITLYKTİ : 
a ) Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü : 
Bakan l ık Kuru luş K a n u n u ve ilgili d iğer mevzuat gereğince bu Genel Müdür lük görevleri, bölge plânı, nâzım plân. şehir, kasaba imar plânla

rının hazır lanmasını sağlamak, bu hizmeilerin görülmesiyle ilgili her tü.'liı a raş t ı rmalar , yapmak, ha r i t a alımı, imar plânı , içme suyu kanalizas
yon yol ve elektr ik gibi kamu hizmetleriyle ilgili projeler yapmak ve yap t ı rmak ve plân uygulaması yapacak la ra gerekli ya rd ımla rda buUunmak 
şeklinde kısaca ifade edilebilir. 

Ka lk ınma Plânı ve icra programlar ı , yurt düzeyinde böigelerarası dengeli bir gelişmenin sağlanması amaciyle b ö k e p lânlar ın ın yapılmasını , cazibe 
merkezler inin tesbiti ile şehirleşmenin desteklenmesini , şehirleşmenin ekonomiyi itici bir giic olarak kullanması için gercJkli ıtedhrrlerin alınmasın. 
öngörmüştür . 

Bölge p lânlama çalışmalarının, 
a) Ka lk ınma Plânı ile verilmiş bulunan urnel çalışmalar, 
b) Ülko ölçüsünde tesbit edilmiş bulunan sekiz bölgede yapılan plânlama çalışmaları, 
olmak üzere iki kıs ımda ele alınmış olduğu müşahede edilmektedir . 
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Ayrıca, bölge plânlarının şehirseli ölçeğe indirilmesini ve şehir plânlarında bölge verilerinden yararlanılmasını sağhvacak ealısmalann yapıldığı 
ve bu «alışmaların : 

aa) ' Turistik, tarihi ve tabiî değerleri yeniden önen, arz eden yerleşmelerin çevre düzeni plânlan, 
bb) Metropoliten karakter arz eden şehirleri çevreleri ile birlikte ele alan metropoliten plânlama çalışmalar,, 
cc) Gelişmekte olan ve aynı zamanda'dengeli şehirleşmeyi sağlamak üzere geliştirilmesi öngörülen şehirlerle ilgili l,ül«e. gelişme merkezleri plân

lama çalışmaları, 
Olmak üzere üç grupta toplandığı anlaşılmaktadır. 
Şehircilik konusundaki kanuni görevlerhfyanında, imar plânlarının, şehir gdisrnori için esnek bir uygulama, sağhyan bir plânlama anlayışı içinde 

ele alındığı görülmektedir. 
Şehir ve kasabalarda imar plânlarının uygulanmasında önemli bir etken olan kamu tesislerinin yapımında göz önünde tutulacak esasların tesbit 

edildiği ve böylece imar plânları ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantıların sağlandığı ve, 
Şehir ve kasabaların, turistik önemi haiz yerlerinin imarı ve tarihî eserler etrafının açılarak civarınm düzenlenmesi için imkânları sınırlı olan be

lediyelere malî ve teknik yardımların yapılmakta ve imar güçlerinin desteklenmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

*>) Mesken Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Kanunun 10 neu maddesinde gösterilen görevlerle 775 sayılı Gecekondu Kanunu, kalkınma plânları ve yıllık icra programlarında 

yer alan görevleri yürütmekle yükümlü olan Mesken Genel Müdürlüğünün çalışmaları : 
aa) Kalkınma Plânı çerçevesi içinde yurt ihtiyaç ve imkânlarına uygun 'bütün yönleriyle tu tarh bir konut politikasının esaslarını ortaya koy

mak, konut yapım programları ile yatırım programlarını düzenlemek; 
bb) Oerek konut politikasının tâyini, gerekse bu politikaya uygun olarak yürütülecek uygulamaların (başarıya ulaşmasını sağlıyacak .araştırma

ları yapmak ve bunları yayınlamak; 
cc) Konutu olmıyanları konut sahibi yapmak ve mutedil kiralarla barınmalarını sağlamak üzere uzun vadeli konut politikası ile ilgili kiralık 

veya mülk konutu ve toplu konut uygulamalarını hazırlamak, yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak; 
dd) Mevcut gecekonduları ıslah etmek, kamu hizmetlerini 'götürme!,, gecekondularla ilgili ıslah, tasfiye ve önleme projelerim uygulamak, 775 

sayılı Kanunla teşeikkül edecek fonları, gaye ve sarf yönünden denetlemek, mahallî idarelerle işbirliği yaparak onlara vol göstermek ve teknik var-
dımlarda bulunmak; 

ee) Kamu kaynaklı konut kredilerinin ve çeşitli yardımların tahsis şartlarını tâyin, tanzim ve murakabe etmek; 
ff) Konutun mimari, inşai, statik, tesisat, malzeme, maliyet, bakım, onarım niteliklerini ve standartlarını tâyin, tesbit etmek uygulamaları

nı izlemek, denetlemek, konuta ilişkin tip projeleri yapmak, dağıtmak ve tanıtmak; 
gg) Yapı kooperatiflerini amaçlarına yöneltiri ek, tip statülerinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetimle ilgili islerini denetlemek; 
hh) Konut politikasının gerektirdiği mevzuat çalışmalarını yürütmek ve bu yolda uygulamalarda bulunmak; 
Konularında toplanmaktadır. 
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c) Âfet işleri Genel Müdürlüğü : 
7269 sayılı Kanunla bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve yeııi ek maddeler getiren 1051 savdı Kanun hükümleriyle »cnel hayata etkili ol

duğu tesbi't edilen âfetlerin «vukuundan evvel ve vukuunu takiben» alınacak tedbirler ile yapılacak yardım hizmetleri* aoİk bir şekilde ifade 
edilen ve Hükümet Programında da «Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşların zor durumdan kurtarılması gayretlerine * hız verilecek âfetin 
vukuunda derhal Devletin vardım ve iskân edici kudretinin seferber edilmesine çalışılacaktır.» ifadesiyle önemine işaret olunan Afet isleri Genel 
Müdürlüğü çalışmalarının, 'gerek kanun ve Kalkınma Plânı, gerekse Hükümet Programında yer alan âmir hükümlerine uyeun olarak • 

aa) Evvelce vukuhulmuş âfetler dolayısiyle zarar gören ailelerden : 
1. Hak sahibi olma niteliğini kaybedenleri talepten düşmek, 
2. Hak sahihi olma niteliğini muhafaza edenlerin taleplerini mümkün olan en kısa zamanda karşılamak, 
bb) Muhtemel âfete mâruz olan yerleri öncelik sırasına göre programa almak, 
cc) Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi âfetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde önleyici tedbirler almak, 

' dd) Konut'yapımında afetzedelerin imkânlarım da seferber etmek suretiyle hem ihtiyam süratle karşılamak ve hem de bu sayede elde edilmek 
tasarrufla daha fazla afetzedeye yardım etmek, ' J ' 

Üzere programlandığı ve bu esaslar dairesinde uygulandığı anlaşılmaktadır. 

d) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 
7116 sayılı Kuruluş Kanunu ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hüküm ve ilkelerine göre temci görevi «Yap1 yatırımlarına yeterli ucuz ve va-

sıflı yapı malzemesi sağlanması» şeklinde özetlenebilecek olan Yapı Malzemesi (îenel Müdürlüğü hizmetlerinin : * 
aa) Yurdumuzun yapı malzemesi ihtiyacını teshit ederek, mahallî bölgesel ve yurt çapmda planlanmasını, programlarını yapmak ihtiya

cın giderilmesine ait tedbirleri araştırmak ve uygulanmasını sağlamak; 
bb) Mahallî ve bölgesel yapı malzemesinin tosbitini yapmak, değerlendirme ve geliştirme tedbirlerini araştırmak, gerçekleşmesini sağla

mak; 
cc) Yapı malzemesi sanayiinin cins, vasıf, sektör, kapasite ve imâl usulleri bakımından tesbitini ve envanterini yapmak, koordine etmek 

rasyonel istihsal çarelerini araştırarak gerçekleşmesini sağlamak, bu sanayie ait tesisleri gerçekleştirmek üzere müteşebbislere tavsiyelerde bu' 
lunmak, gerekli ctüdicri yapmak; ' ' " 

dd) Yapı malzemesinin çeşit, vasıf, istihsal ve maliyeti bakımlarından araştırma, test ve deneylerini yapmak üzere lâboratuvarlar kurmak 
ve işletmek; 

•ee) Yapı malzemesi standartlarının yapılmasını sağlamak, teknik şartnamelerin hazırlanmasında ve kalite kontrolü hizmetleri düzeninin 
kurulması ve yürütülmesinde ilgili bakanlıklar!aişbirliği yapmak; 

ff) Yapı malzemesinin piyasa fiatlarım izleyerek mahallî fivnt endekslerini peryodik olarak yayınlamak; 
gff) Yurt içimde ve dışındaki ilgili kuruluş, lâboratuvar ve merkezlerle işbirliği yapmak, istek üzerine teknik yardım sağlamak- hususlarını 

kapsıyacak sakilde plânladığı aniaşılmaktadır. 
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e) Türkiye Emlâk Kredi Bankası: 
1926 yılHida 844 sayılı Kamınla kurulan ve 1946 yılında kabul edilen 4947 savılı Kanunla bugünkü hüviyetini Mesabeden ve 15 . 11 . 1966 ta

rihinde kabul edilen 783 sayılı Kanunla da sermayesi bir milyar liraya yükseltilmiş" bulunan Türkiye Emlâk Kredi Bankasının gerek kuruluş, kanunu 
gerekse Hükümet programında öngörülen hüküm ve tedbirlere uygun olarak : 

;aa) Yoksul ve dar gelirli vatandaştan bağlıyarak her vatandaşın konut sahibi yapılmasına çahşmak, bunun için ıı.au süreli bina ipoteği 
karşılığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak, 

.bb) (Kendisine veya başkalaşma ait arsalar liderine bina yapmak ve bu binaları peşin bedelle veya ipotek karşılığı taksitle satmak, 
ce) Gecekondularla ilgili inşaatın finansmanına katılmak, b a t a l ı k l a müştereken gelişilen bir y a p ı ' w , ı u f u * yolu ile münhasıran yoksul 

ve dar gelinil vatandaşlara kredi tahsis etmek, 
dd) Yapı ve yapı malzemesini ucuzlatmak amaciyle tanzim satışları yapmak ve ortaklıklar kurmak viya bu maksatla kurulmuş olanlara 

ortak olmak, 
ee) i ler türlü banka işlemleriyle uğraşmak, sigorta ortaklıkları kurmak veya kurulmuş olanlara ortak olmak, 
ff) Banka sermayesinin hkmet verimi ölçüleri içinde artırılarak konut politikamızın yapım karakterine daha cok hayatiyet vermek, 
Ilususlan, bankanın çalışmalarının esaisını teşkil etmektedir. 

f) iller Bankası Genel Müdürlüğü : 
Belediyelerin kamu hizmetleri için ihtiyaç duyacakları kredileri sağlamak amaciyle 1933 yılmda 15 milyon lira sermaye ile çalışmaya baş

lıydı belediyeler bankasının yerini; sonradan çoğalan şehir ve toplum ihtiyaçlarını daha geniş ölçüde karşılamak, köy ve özel idarelerle bera
ber bütün mahallî idareleri kapsamak üzere 23 . 6 . 1945 tarih ve 4759 sayılı Kanunla İller Bankası almıştır. * 

7116 sayılı Kanuna göre de İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiş olan İller Bankasının, her y,f biraz daha artan kalkınma ve imar hare
ketlerine paralel olarak ortaklarına daha geniş ölçüde kredi vermek ve gerekli teknik yardımlarda bulunmak üzere muhtelif tarihlerde artırı
lan sermayesi 27 . 1 . 1968 tarih ve 4/9413 sayılı kararname ile 1 milyar 200 milyon liraya çıkarılmıştır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünün bu imkânlarla 
aa) -Yapılacak kamu hizmetleri için yalnız ihtiyaç görülen krediyi temin etmek suretiyle, veya, 
İhtiyaç duyulan krediyi temin etmekle beraber banka bünyesinde teknik imkânlardan da faydalanmalarıı sağlıyarâk harita, plân ve projele

ri yaptığı' veya yaptırdığı, tesislerin inşa ve ikmalini bizzat temin ettiği, 
ıbb) Bankanın bu işleri tedvir için merkez teşkilâtından ayrı olarak 15 bölge, 3 şube ve 2 aded döner sermayeli elektrik isletme müdür

lükleri eliyle işlerin fennî şartlara ve mukavele hükümlerine göre yapılmasını kontrol etmekte ve avm zamanda faaliyette bulundukları bölge 
içindek, mahallî idarelerin teknik müşküllerini halletmek üzere ya l ımla rda ve bu konular üzerinde gereken etütleri de yapmakta bulunduğu
nu; 

cc) Kuruluş gayesini haleldar etmiyecek şekilde diğer her türlü bankachk işlerini <ie yaptıC'L iştiraki ImUman Hih-on NıVoHa Sirkelinin 
acentalığmı deruhde ederek bütün ortakların sigorta, işlemlerini yaptığı; 

Anlaşılmaktadır. 
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2. MEVZUAT ÇALIŞMALARI : 
Gerek Bakanlık kuruluş kanunu gerekse Bakanlığa bağlı olan iller ve Türkiye Emlak Kredi bankalarına özel kanunlaryile verilen görev

lerin uygulanması safhalarında hizmetlerin ihtiyaç ve gerçeklere en uygun şekilde ifasını düzenlemek üzere Bakanlıkça yapılan mevzuat ça
lışmaları özellikle şunlardır : 

a) Mesken Genel Müdürlüğü görevleri arasında bulunan ve Hükümet Programında da yer alan, konutla ilgili hedeflere ulaşılmasını 
sağlamak hususunda lüzumlu tedbirleri hükme bağlamak, gerekli yetki ve kuruluşlan getirmek, lüzumlu finansman imkânlarına kavuş
mayı sağlamak konularındaki çalışmalar arasında, Büyük Millet Millet Meclisine 28 . 10 . 1966 tarihinde sunulan konut kanunu tasarısı ile, 
19 . 3 . 1966 tarihinde sunulan Arsa Ofisi kanunu tasarısı önemli bir yer almaktadır. 

Bu kanunlarla ilgili olarak Bakanlıkça, konut ve arsa ofislerinin kuruluş, görev ve yetkilerine mütedair yönetmelik tasarılarivle teşkilât se
malarının hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Bunlardan b a ş k a : 
Ticaret Bakanlığınca harı lanarak yönetim ve denetim bakımlarında îmar ve İskân Bakanlığına bâzı yetkiler verilmesine mütedair hükümleri de ih

tiva eden Kooperatifler Kanunu halen Millet Meclisi Genel Kuruluna intikal etmiş olup, 
23 . 6 . 1966 tarihinde Millet Mecilsie sunulan ve 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair olan kanun tasarısı Geçici 

Komisyonda, 
İmar ve İskân Bakanlığı Teşkilât Kanununa kadrolar bakımından bâzı ilâveler yapılması hakkındaki tasarı Millet Meclisi Genel Ku

mlunda, 
Bulunmaktadır. 
b) «Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlar» hakkındaki 7269 sayılı Kanunun, 17 . 3 . 1968 ta

rihinde yürürlüğe "giren 1051 sayılı Kanunla bâzı maddelerin değiştirilmesi ve ek maddeler konması dolayısiyle âfet hizmetlerinin hemen he
men bütün safhalarında ilişkin değişiklikler ve yenilikler getirilmiş olması neticesinde bu b i l e t t e r i n daha olumlu ve süratli bir düzen içinde 
yürütülmesi imkânları hâsıl olarak, bu kanun gereğince icabeden yönetmeliklerin hazırlanarak yürürlüğe konduğu öğrenilmiştir. 

3. BAKANLIĞA BAĞLI TEŞEKKÜL VE KURUMLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER : 
Bakanlığa bağlı ve Bakanlığın denetimine tâbi kurumların hizmetleriyle ilgili düşünceleri şöylece özetliyebiliriz : 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince. Devlet bütçesinden belediye payları olarak İller Bankasında toplanmakta olan paralar

dan % 20 sinin, belediyeler fonu olarak İmar ve İskân Bakanlığının, nüfusu 50 binden aşaih olan belediyelere fon yardımı tahsiline amade 
tutulduğu, 

Önceki yıllarda ilgili bakanlıklar yıllık ton tahsilatının üstünde, gelecek yıllar tahsilatı karşılık gösterilmek suretivle belediyelere fon tah
sisinde bulunulduğundan İller Bankasına karsı külliyetli miktarda bor'çlamldığı, 1961 yılında değiştirilen fon yönetmeliği gereğince ve borçların 
tastivesi maksadiyle yıllık fon hâsılatının 4 60 sının Bakanlık tahsisimle, % 40 nın ise fon borcunun kapatılmasında kullanılmakta oldufrıı, 

Ayrıca bugünkü borç bakiyesi 364 milyon civarında, olan bu fon açığı dolayısiyle % 40 m büyük bir kısmının iller Bankasınca bu 
borca tahakkuk ettirilen faize karşılık tutulduğundan borç b a d e s i azalmadığı gibi fonun tamamının da gayesine uygun şekilde kullanılama
dığı" anlaşılmaktadır. 
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Bu suretle, 
Fonun tamamının tahsisi imkânı sağlanarak maksada daha uygun şekilde kullanılması imkânı doğacağı gibi Hizanece her yıl yapılmakta olan 

fona yardımlar büyük ölçüde ortadan kalkacak. 
Banka, İmar ve İskân Bakanlığına olan fon alacağının karşılığı olarak dış finansman kaynaklarından yaptığı borçlanmalar dolayısiyle her 

yıl ödemekte olduğu faiz ve resülmal taksidindcn kurtularak öz kaynaklarında bir artma hâsıl olacaktır 

I I BÖLÜM 

Hizmetin geliştirilmesi ve yatırımlar : 
Bakanlık Teşkilât Kanununda yer alan hizmet bölümleri ile yıllık plân ve programların ışığı altında, Bakanlıkça, yapılan hizmetler ve 

yatırımların durumuna topluca bir- göz atarak bu husustaki "görüşlerimizin kısaca açıklanması uygun olacaktır. 

1. Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü : 
1968 malî yılı Bakanlık bütçesinde Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü hizmetleri için verilen ödenekler ile yapılan başlıca hizmetler şun 

lardır : 
21.622 nci maddesi ile verilen ödenek dâhilinde İstanbul, İzmir ve Ankara nâzım plânlarının yaptırılması konusunda İstanbul nâzım 

plân çalışmalarının ilerlediği, İzmir ve Ankara nâzmı plân çalışmalarının da ele alındığı ve 4 milyon 600 bin liralık ödeneğin harcandığı öğ
renilmiştir. 

21.711 nci madde ile etüt ve proje giderleri olarak verilmiş bulunan 400 bin liralık ödenekten organize sanayi bölgeleri ve istanbul lima
nının geliştirilmesi ile ilgili projenin hazırlığına katılmak üzere Dışişleri Bakanlığı ile yapılmakta olan temaslar sonunda 75 bin liranın 
malî yıl sonuna kadar sarf edileceği, ait bölge çalışmaları karşılığı olarak ayrılan mütebaki ödenekten de, Aralık 1968 ayının sonu itiba
riyle 200 bin lirasının harcandığı ve bakiyesinin malî yıl sonuna kadar harcanmasının programlandığı anlaşılmıştır. 

22.611 nci yapı tesis ve büyük onarım gidcrlcf i ile, 
32.100 neü" kamulaştırma ve satmalma bedeli maddelerinde kabul edilen ceman 7,5 milyon liralık ödenekten (41) aded çeşitli il ve ilçedeki 

imar uygulamalarına (7) milyon 286 bin lira harcanmak suretiyle % 97 oranında bir gerçekleşmeye varıldığı öğrenilmiştir. 
Bu cümleden olarak başlıca: 
1. Edirne'de Selimiye Camii ile Bursa'da Yıldırım külliyesi ve Muradiye Camii. İstanbul'da Sultanahmet Camii de dâhil olmak üzere çeşitli 

il ve ilçelerde 23 aded cami, medrese ve kervansaray gibi eserler etrafının kamulaştırma ve tanzim işlerine devam olunarak ceman 1 803 000 Tl. 
sarf edilmiştir. 

2. Çeşitli il ve ilçelerde meydan, yeşil saha tanzimi ile yo açılması için kamulaştırma işlerinde 1 255 000 lira harcanmış, 
3. 12 il ve ilçede' imar plânları tatbikatına 2 752 000 TL lık yardım yapılmış bulunmaktadır. 
Yukarda özetlenen yatırım hizmetleri dışında bir taraftan, büvük şehirlerden bağlıyarak ele alman belediye imar- yönetmeliklerinin günün 

icaplarına uygun hale getirilmesi, uygulamada raslanan aksaklıkların " giderilmesi, plân ve mevzuata bağlı olarak yapı yapmak veya yaptırmak 
istiyen vatandaşlara mümkün olan kolaylıkların giderilmesi nizamlara aykırı davranışların önlenmesi, çaymalarda kontrol ve 'denetleme hizmet-
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lerinin eğitici ve öğretici bir sistem içinde ele alınması konularında çalışılırken öte yandan, 7116 sayılı Bakanlık Kuruluş Kanununda öngörül
düğü veçhile, yurdumuzun imar ve bölge plânlamam çalışmalarına hızla devam olunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmalar çeşitli yönleriyle aşağıda kısaca arz edilmiştir. 

1.. Bölge plânlama çalışmaları: 
Bölge plânlama çalışmaları 8 bölge halinde alınmış olup bunlar : 
1. Marmara 
2. Zonguldak 
3. Çukurova 
4. Antalya 
5. Orta -Anadolu 
6. Doğu ve Güney-Doğu Anadolu 
7. Ege 
8. Kuzey - Doğu Anadolu 
Bölgeleri olup, 15 alt bölgeye aynlan bu bölgeler 67 ili kapsamaktadır. 
Bu çalışmalardan Doğu, Marmara, Trakya, Elâzığ - Keban bölgeleriyle Zonguldak, Çukurova ve Antalya bölgeleri için «alışmaların sonuç

landırılmış, diğer bölgeler için çalışmaların 1969 v.h sonunda bitirilecek şekilde programlandırılmış bulunmaktadır. 
Genel çalışmalar içinde Türkiye ölçüsünde bölgesel gelişme merkezleri tesbit edilerek Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elâ

zığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, Mersin, İstanbul, İzmir-, Kayseri, İzmit, Konya, Malatya, Manisa, Adapazarı, Samsun, 
Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak şehirlerinin geliştirilmesini, bu gelişmenin çevrelerine yayılmasını sağlıyacak tedbirlerin tesbiti çalışmalarına 
girişildiği ve bu konuda Devlet Plânlama Teşkilâtı ile de işbirliği yapıldığı öğrenilmiştir. 

2. Çevre düzeni plânlama çalışmaları : 
Bölge plânlama projeleri yanında turistik, tarihî ve tabiî değerler yönünden önem arz eden yerleşmeler için çevre düzeni plânlan yapımına 

devam edilmektedir. 
Bu çalışmalar arasında Köyceğiz - Dalyanköy - Ekincik, Marmaris, Nevşehir, Selçuk - Seıerhisar, Ayvalık il ve kasabaları çevre düzeni plân

larının ^ tamamlandığı öğrenilmiş, ayrıca, üçüncü Demir - Çelik tesislerinin kurulması ile hızlı bir şehirleşmeye sahne olacak iskenderun - Payas 
çevresi için yerleşme plânlarınnTyapımına başlandığı müşahade edilmiştir. 

3. Plânlama çalışmaları: 
İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleri için metropoliten plânlama çalışmalarına başlanmış, İstanbul ve İzmir için önealışmalar tamamlanmış, 

ayrıca Samsun ve Elâzığ için de metropoliten ölçekte çalışmalara geçilmiş bulunmaktadır. 

4. Şehirsel kademelenme çalışmaları : 
Türkiye'deki yerleşme düzeni ve- şehirleşmenin esaslarını tesbit edecek «Şehirsel kademelenme» çalışmalarına başlanarak bu mevanda Zon

guldak, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerindeki 16 il için bu çalışmalar bitirilmiştir. 
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5. Organize sanayii bölgeleri için genel çalışmalar : 
Şehirlerin gelişmesinde önemli bir etken olan organize sanayi bölgeleri için genel çalışmalara devam edildiği, gelişme merkezlerinden 
Elâzığ ve Samsun şehirleri için bu çalışmaların yoğunlaştırdığı anlaşılmıştır. 

6. İmar plânlarının yeni bir anlayışla düzenlenmesi çalışmaları : 
1968 yılı İcra Plâmmn şehirlerin ' şekillenmesinde önemli bir araç olan imar plânlarının İkinci Beş Yıllık Plândaki şehirleşme politika

sının gerçekleşmesine imkân veren bu belediyelerin teknik gücüne uygun olan bir anlayış ve usulde hazırlanması gereğince işaret etmiş 
bulunması dolayısiyle. Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünce bu hususun "sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ye bir yönetmelik tasla
ğının hazırlandığı öğrenilmiştir. 

7. Yeniden düzenleme ve tadil edilen imar plânlarına ilişkin çalışmalar : 
Yeniden yapılan 87 imar plânının Bakanlıkça tetkik ve tasdik edildiği, çeşitli belediyeler tarafından mevcut imar plânlarında, yapılması 

teklif edilen 1 418 değişiklikten 1 075 sinin onandığı anlaşılmıştı-. 

8. Harita işlerine ait çalışmalar: 
Bakanlık, 6785 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre, belediyelere doğrudan doğruya veya İller Bankası aracılığı ile yaptırılmakta olan 

halihazır harita ve "imar plânlarının yerinde ve büroda kontrol ve tasdik makamı olup, bu görev ve vetkisi yanında Bakanlık imkânları 
nisbetinde, bâzı işlerin önem ve ivediliğine göre harita ve plânlama işlerini bizzat yapmaktadır. 

9. Kamu tesislerine ilişkin çalışmalar : 
a) Tahsisler : 

5116 sayıh Kanun uyarınca İller Bankası nezdinde tesis tahsis, sekil ve şartları Bakanlıkça tesbit edilen fondan harita,, imar plânı iemesuyu, 
elektrik ve kanafkasyon projeleri ile içmesuyu ve elektrik tesisleri için toplam olarak 177 7-55 004 liranın tahsis olunduğu, 

İller Bankasının '1967 yılı kârından köy kalkınma payı olarak ayrılan paradan 1 680 240 liralık tahsisin gerçekleştiği, mütebaki yardım
ların da malî yıl sonuna kadar tamamlanacağı, bunlardan başka da, " . - . 

1968 yılı içinde, eski yıllar paylarından 2 769 390 liralık tahsis yapıldığı, anlaşılmıştır. 

10. Eğitim ve teknik yardıma ilişkin çalışmalar : 
a) Kurslar : 
Belediyelerin fen ve imar konusuna giren hizmetlerinde çalışan teknik elemanların bilgilerini artırmak ve bu alanda eleman yetiştir

mek amaciyle 1961 yılından beri Bakanlıkça Ankara'da açılmakta olan 9 ay süreli (Harita ve imar plânı uygulaması işlerinde çalıştırılacak 
belediye fen elemanlarını yetiştirme ve geliştirme) k u r d a n 1968 yılında da uygulanmak suretiyle belediyelere »2 eleman yetiştirilerek gönde
rilmiştir. 

Ayrıca; 1968 malî yılı bütçe raporunda bahsolunan ve halen sayısı 1 238 olan belediyelerin istenilen sayı ve nitelikteki teknik eleman 
ihtiyacını göz önünde; bulunduran Bakanlığın, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde bu ihtiyacı karşılamak "üzere eleman yetiştirilmesi için 
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yeni bir devamlı kursun açılması ve gerekli bina ve tesislerin yapılması hususunda önçahşmalara başlandığı; beledive teknik hizmetleri
nin yürütülmesinde yardımcı olan sürveyyans işlerinin gerçekleştirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kurslarda işbirliği ya
pıldığı anlaşılmıştır. 

b) Seminerler : 
Diğer taraftan bütün vurt sathına yayılan bölgesel konferans ve seminerlerle belediye fen elemanlarının bilgilerini artırmak, imar işlerinde 

karşılaştıkları güçlükleri 'yerinde görerek ve göstererek çözüm yollarını bulmak ve gerekli teknikleri öğretmek amacını güden bölgesel semi
nerler düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu suretle, sayış! 1 238 i bulan belediyelerin bütün teknik elemanlarının ve arzu eden beledive başkan
larının belirli merkezlerde tertiplenen konferanslarla eğitilerek belde hizmetlerinin yapılmasına yardımcı olunduğu anlaşılmaktadır. 

c) Teknik yardım : 
Belediyelerdeki teknik eleman yetersizliği dolayısiyle imar plânı uygulaması işlerinde karşılaştıkları güçlükleri yerinde çözümlemek ve 

yardımcı 'olmak amaciyle Genel Müdürlük Harita Dairesinde bu işler için bir nüve teslcil edilmiş ve bâzı şehirlerin imar plânı' uygulaması iş
lerine teknik yardımda bulunulmuştur. 

II - Bakanlığa bogh taşra örgütü kurulmasına ilişkin çalışmalar : 
Bakanlığa 7116 sayılı ve diğer ilgili katonıularla verilen görevlerin yerine getirilmesi, Bakanlık hizmetlerinin halkın ayağına götürülmem, ma

hallî fen ve İmar işlerindeki problemlerin yerinde ve zamanında çözümlenmek gayesiyle 30 ilde -kurulan imar müdürlüklerde ilâveten 1968 yılında 
10 ilde da.hu imar müdürlüğü kıırularalk faaliyete geçirilmiş buıunmaktadır. 

II - Mesken Genel Müdürlüğü : 
a) Gelir durumu: 
1968 yılında sağlanan gelirler şunlardır : 
Bütçemin, 
21:671 maddesi ile, Harita Odnıel Müdürlüğü Bütçesine hamta alun isleri için aiktanlmak üzere 1 000 000 lira. 
22.780 maddesi ile, yapı, tesis büyük onarım g id i le r i olarak 56 750*000 lira. 
32.100 maddesi ile de kamulaştırma ve s a ğ a l m a l a r için 12 000 000 lira, 
775 sayılı Kanunum 14 ncü maddesinin (b) fıkrasına göre çıkamam kaıraılnaftne ile, 
T. Emlâk Kredi Bankasından 30 000 000 lira, 
T. C. Emekli Sandığından 20 000 000 lira, 
Olmak üzere toptan olarak 119 750 000 liralık gelir sağlanmış olup, bu gelirlere ilâve olarak Bakanlığım 1968 yılında uygulamaya başladığı 4 İÜ 

kdnut edinme sistemi için T. Emlâk Kredi Bankasından toplam olarak 55 000 000 liralık bir ek katkı sağlandığı, böylece 174 750 000 liralık uy
gulama seviyesime ulaşıldığı; 

Fonda ıtoplanan geMrlerin tamamımın harcanarak feik yatırım yönümden % 100 bir gerçekleş™e sağlandığı a n ı l m a k t a d ı r . 

http://da.hu
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Ib) Konut yapımı işleri : 
4 İÜ konut edinme i s temi ^ k n A n ile ilgili olarak : 
Bu uygulamanını birinai şekli o t o tasarruflu ev yapımı tipinde, 9 ilimizde 3 188 ünitelik uygulamaya g i r i l d i ğ i ve buinon için vatandaşların 

katkıları dışında Bakanlık ve banka fonlarından 20 500 000 lira harcandığı; 
Sistemin ikinci şekli olan ve % 25 i vatandaş kaltkıları ile karşılanan 10 000 er liralık kredi dağıtımı yönümden 10 ilimizde 1 609 ünitelik ko 

1,11,1, km kredi dağıtıldığı ve bunun için gene Bakanlık ve banka ka t ı l a r ından 13 942 500 lira harcama yapıldığı; 
Sistemin üçüncü şekli «lan vatandaş katikıları istenmiyen 5 000 er liralık kredilerden 11 ilimizde 2 173 ünitelik konut kredisi dağıtıldığı ve bu

nun dem T. Emlâk Kredi Bankasından sağlanan kaynaktan 11 550 000 lina sarf edildiği; 
ö t e m i n dördüncü şekli olan arsa verilin** tosunda çeşitli yerlerde 8 240 « sarf edildiği; 
öğrenilmiştir. 
Bu suretle 1968 yılılnda 4 İÜ konut sistemiyle 15 210 vatandaşa konut yapma imkânı -sağlanmış olup Emlâk Kredi Bankasının aynı yıl «içinde 

yapmaltota olduğu 10 000 konut ile birlikte bu miktar 25 210 üniteye vâsıl olacaktır. 
c) Islah p e l e r i n d e yapılan işler : 
135 aded. ıslak bölgesi üzerimde tesfoit ve inceleme çalışmaları yapılmıştır. 
d) Islah plânı a ş m a l a r ı : 
23 ilde ıslak bölgesi plânları b e r i n d e ç a t a r a k -bunlardan 17 si tamamlanmıştır. 
e) Harita alum çalışmaları : 
14 felah bölgesinin haritalarının alımı çalışmalarına baş1anmak i t a l a r d a n 7 sinin tamamladığı , diğerleri üzerinde çalışıldığı anlaşılmıştır. 
f) Islah toölgelerMe kamu tesisleri yapımı : 
1968 yılı içinde 300 kilometre yol yapılarak 52 000 eve elektrik 44 400 eve ısu ve 5 000 eve kanal götürüldüğü, İstanbul - Zeytinburnu ve iz

mir'de 9 940 itapu dağıtıldığı ve bunum sene sonuna kadar 10 000 e ulaşacağı; Ankara'da 10 000 ve İzmir'de 5 000 gecekonduya tapu dağıtanı 
işlemlerinin hazırlandığı, kamu tesisleri için 24 189 ı297 lira harcandığı öğrenilmiştir. 

g) Önleme bölgelerindeki işleri : 
1968 yılında 20 600 parsellik gecekondu önleme bölgesi sağlatalaralk bunlar için 36 963 468 liralık kamulaştırma bedeli ödediği, ayrıca 16. 206 929 

lira karşılığında kamu tesisleri yapıldığı an la ş ı lmazd ı r . 

h) Yatırımlar: 
1968 yılındaki yatırım ve uygulama çalışmalarında özetle : 
1. İstanbul'un Osmaniye ve Okmeydanı kesimlerinde 1 680 ünitelik tasarrufla! ev yapımından başka Gülsuyu, Kâğıthane, Pendik, Küçükyalı, 

Fikirtepe, Küçükköy, Küçükyalı, Güngören, Kocasinan, Sineklitepe, Alibey Köyü, Zeytinburnu, Sağmalcılar gibi çeşitli semtleri kapsıyan geniş 
bir faaliyet sahası içinde yol,,su, kanal ve elektrik yapımı çalışmaları ile Ankara'da Aktepe, Sincanköy, Esrşıyaka ve Esentepe semtlerindeki gece
kondu v'e ıslah bölgelerinde keza yol, su ve elektrik işleri ile 800 ünitelik tasarruflu ev yapımı uygulanmamın yapılarak hu faaliyetler dolayısiyle 
cem'an 21 743 906 lira; 
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Ayrıca İzmir'de Üçkuyular'da 300 ünitelik tasarrufla ev yapımına ilâveten, Meri** ıslah ve Cumhuriyet önleme bölgelerimde ve Buda, Ye^lyuri, 
(iiiltepe, Urla Altındağ, Narlıdere, Bornorn semtlerinde yol, kanal, su ve elektrik gibi kamu tesisleri, teknik yaddım ve istimlâk gibi çeşitli .isler 
iein de 26 935 761 lira harcandığı, bunlardan ba,ka, 
' 2. Yurt sathına dağılmak suretiyle 37 il ve kasabalarında kamu tesisleri ile 488 ünitelik tasarruflu ev inşaatı yapılacak bu isler için 

24 232 525 lira harcandığı ^anlatmıştır. 

III - Âfet işleri Genel Müdürlüğü : 
a) Sağlanan imkânlar : 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğü için 1968 malî yılı Bütçesinde 44 376 000 limhlk ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 
Geçen yıldan devreden 13 863 000 liralık bakiye bağışlardan elde edilen 1 093 000 lira ve Âfetler Fonuna % 3 lerden s a l a c a ğ ı tahmin edi

len 15 000 000 liranın ilâvesiyle malî imkânın 73 332 000 liraya ulaştığı, 1968 yılında yeniden vukua gelm âfetlerle ilgili hizmetlerin yürütülme
sine bu malî imkân kifayet etmediğinden 7269 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince Eylül ayı içinde 41 milydn liralık bir ödenek sağlanarak 
malî gücün 115 332 000 liraya yükseltildiği; 

Ancak yukarda belirtilen imkân ile 1968 yılı uygulama, programına alınan işlerin yürütülmesi plânlanmış Aken 3 . 9 . 1968 tarihinde Bartın, 
Amasma ve çevresinde, 24 . 9 . 1968 tarihinde de Bingöl (Kığı) - Elâzığ (Karakocan) ve çevresindeki deprem âfetleri dolayısiyle gereken hikmet
lerin normal hizmetler sınırını aştığı, bu sebeple,P>artın - Amaam ve çevresinde yapılması zaruri işler için 44 900 000 liralık ek bir ödeneğe ihtiyaç 
duyularak 7269 sayılı Kanunun 35 nci maddesine göre Balkanlar Kurulu Kararı istihsal olunduğu, bu suretle ( W Müdürlüğe 1968 yılında sağla
nan imkânın toplam olarak 170 232 000 liraya ulaştığı anlaşdmaktadn*. 

ıb) Görülen hizmetler : 
Yukarda belirtilen imkânlarla yürütülen hizmetler s a ğ ı d a kısaca açıklanmıştır. 
aa) 3 . 9 . 1968 tarihindeki Bartın - Amasra ve çevresi depremi: 
Bu deprem, Bartın - Amasra ve çevresinde 2 020 konutun yeniden yapımını, 2 433 konutun da onarımını gerektirecek şekilde eem'an 4 453 ko

nutta, hasara sebebiyet vermiştir .Ayrıca, çeşitli (kamu tesisleri ve binalarında yıkılmalar ve onaruu ihtiyacı doğuran hasarlar meydana .gelmiştir. 
Depremim vukuunu mütaakıp, bu bölgeye 200 000 liralık âcil yardım ile 1 939 .adedi İmar ve İskân Bakanlığından, 3 500 .adedi de Kızılay'

dan olmak üzerce 5 439 adod çadır gönderilerek afetzedelerin iaşe* ve ibate gibi ilk ihtiyaçlarının karşılandığı, bu suretle kimsenin aç ve açıkta 
kalmaması sağlandıktan sonra derhal basar teshiline başlandığı ve bu tesbit sonunda, yeniden yapdacak veya onarılacak komutlar ile kamu te
sisler v. s, karsıhğı olarak, yukarda da ifade olunduğu gibi 44 900 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu, 

Hasar ,teısbiti kısa zamanda ikmal edilerek inşaat faaliyetlerine geçildiği, 17 . 10 . 1968" tarihine kadar bu bölgeye 17 000 000 lira mertebesin
de harcama yapıldığı, 

Malî yıl sonuna kadar bakiye ödeneğin sarfı ile yapılması, öngörülen hizmetlerin tamamının ^rçekleştirilnıis olacağı öğrenilmiştir. 
ıbb) 24 . 9 . 1968 Bingöl (Kığı) - Elâzığ (Karakocan) ve çevresi depremi : 
Bu deprom neticesinde 1 128 konutun yıkılmış veya tamir kabul etmiyeeek derecede ağır hasara uğramış, olduğu, 4818 konutta ise çeşitli hasar 

Meydana geldiği, 
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İmar ve İskân Bakanlığınca çadır ve p » olarak yapılan âcil yardımlardan başka portresi 22 500 000 lira olarak teslbit edilen inşaat ve ona
rım faaliyetine geçilmiş olup malî yıl sonuna kadar bu miktarın gerçekleştirileceği öğrenilm^tir. 

cc) 1968 yılında vuMmlan di^r âfetlerle ilgili çalışmalar : 
1968 yılı programı hazırlanırken, yıl içinde vukua gelebilecek âfetlerden 3 000 talebin doğabl ler imin tahmin edildiği; 
Halbuki, yıl içinde bu tahminin üstünde âfetler m o d a n a gelerek 5 073 konut yıkılmış veya tamir .kabul etmiyocek derecede hasara uğramış 

olduğundan, 3 milyon lirası âcil yardım olmak ü^cre 8 milyon lira o t o mevcut tahsisata ilâveten 41 milyon liralık" bir ek ödenek alınmak suretiyle 
ihtiyacın büyük kısmının sağlanması imkânının hâsıl olduğu, 

Anlaşılmaktadır. 

c) 1967 yılından devreden i t e : 
aa) Sakarya depremi : 
1967 yılında meydana gelen Sakarya depreminden geri kalan veya inşaasına haşlanamıyan 3 079 konut 1968 yılı programına devredilmiş bulun

maktadır. Tamamı ikmal edilmek üzere olan bu konutlar için 19 340 000 lira harcanmıştır. 

•bb) Doğu depremi: 
1966 yılında vukua gelen bu deprem ile ilgili olanak mesken kamu tesisleri ve diğer hizmetlerimim tamamlandığı ve bu işler için 5 000 000 lira 

harcandığı öğrenilmiştir. 

cc) Normal işler : 
Programa alınmış yerlerde, 1967 yılından devreden 5 500 konutun 1968 yılında sağlanması için 46 713 000 liralik ödenek ayrıldığı ve 33 818 000 ' 

lira harcandığı anlaşılmıştır. 

d) Diğer işler : 
aa) Prefabrik imalât : 
Çeşitli âfetler yüzünden ortaya çıkan veya çıkacak konut ihtiyacını karşılamak üzere prefabrik konut inşaatına 1968 yılında başlanmış olup evvelâ 

çeşitli kuruluşlara ait atelyelerde 1 000 den fada konut imâl ettirilerdk dağıtıldığı, bir taraftan da bakanlık tarafından doğrudan doğruya prefabrik 
konut imal ettirilecek tesislerin yapımına başlandığı, şimdiye kadar (3) milyon lira harcanan bu tesislerin ikmali halinde yıllık 2 000 aded prefabrik 
konut imalinin mümkün olacağı öğrenilmiştir. 

bb) İç iskân çalışmaları : 
Eski yıllarda âfete mâruz olup da köyleri içinde yerleşme yeri bulunamıyan ve sürüncemede kalmış (101) yere aiit iskân problemi de alınarak, 

1968 yılı sonunda bitirilmek üzere etütlere başlanmıştır. 

cc) Araştırma ve inceleme çalışmaları : 
Deprem zararlarının azaltılması konusundaki çalışmalara hız verilerek yabancı uzmanların da katılması ile merkezde konulan bir fen heyeti teşkilâ

tınca araştırmalara devam edilmiştir. 
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IV - Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel M ü d ü r ü n hizmetleri için : 
21.711 nci madde ile etüt ve proje gidericinden ayrılan 700 000 liradan 300 000 liranın Türk Standartlar Enstitüsüne Standart yaptırılması karşı

lığı, 400 000 liranın da araştırma çalışmalarının gerektirdiği malzeme ve deney düzenlerinin hazırlanması, âlet ve cihaz alımı ile benz,eri giderlere karşı
lık olarak, 

22.711 nci madde ile yaP 1 tesis ve büyük onarım giderlerinde yer alan 2 450 000 liralık ödeneğin Yapı Malzemesi Araştırına Lâboratuvarı inşaatı 
için, 
23.711 nci madde ile mafcina ile teçhizat alımları giderlerinde yer alan 250 000 lira, araştırma lâboratuvarı teçhizat alımı karşılığ! olarak, 

Konulmuş bulunmaktadır. 
Genel Müdürlükçe, yukarda açıklanan ödeneklerin gerçekleşmesinin, malî yıl sonuna kadar % 100 oranına yükseleceği öğrenilmiştir. 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün 1968 malî yılı içinde görev ve temel hizmetleri bakımından yaptığı çalışmalar özetle şöyledir : 
a) Plânlama çalışmaları : 
Yapı malzemesi talep ve ihtiyacının tesbiti, anayapı malzemesi talep tahminlerinin yapılması, mahallî, bölgesel ve yurt çapında planlanması üzerin

de çalışıldığı, 

b) Sanayi çalışmaları : 
Yeni ve rasyonel malzeme tesislerinin kurulmasının ekonomik ve teknolojik yönlerden model projelerinin hazırlanmasında ve yapı sanayii planlan

masında gerekli önçalışma olan memlekot hammadde yataklarının teknik, ekonomik ve rezerv bakımından araştırma ve tesbiıt işleri tamamlanarak 
istanbul, Ankara, Muğla, Muş, Van, Hakkâri, Gaziantep ve Hatay illerinde belirli tesisler için hammadde ayrıntılı çalışmalarının yapıldığı, 

c) Maliyet çalışmaları : 
Yapı malzemesini ucuzlatmak için teknolojik ve diğer yönlerden araştırma tedbirlerinin tedbiti ve standardizasyon suretiyle ucuzlatma sağlayım ça

lışmaların; yeni malzeme ikamesi ve standardizasyon olmak üzere iki anagrapta ele alınarak, malzeme sanayicileri ile yapılan temaslar sonunda, yapı 
camının ve demirinin inşaatta kullanıldığı ebatta fabrikalarda imâl edilerek zayiatın ve dolayısiyle maliyetin azaltılması istikametinde geliştirildiği; 

d) Araştırma - geliştirme çalışmaları : 
Yapı malzemesi ve elemanlarında teknolojik ucuzluk tedbirlerinin araştırılmasına, yeni ve rasyonel malzemenin geliştirilmesine ilişkin test, tecrübe 

ve analiz çalışmalarına devam olunduğu-, 
Öğrenilmiştir. 

V - iller Bankası Genel Müdürlüğü : 
iller Bankasının 1968 yılı içindeki çalışmalarını belirtmeden evvel, bankanın buna takaddüm eden hizmet gelişmeleri hakkında da çok kısa bir açık

lama yapılmasında fayda görülmüştür. 
Mahallî idarelerin kamu yararı işlerini uzun süreli krediler açmak ve istemleri halinde bu hizmetleri kendi organları ile ortaklarına sağlamak göre

vini yüklenmiş olan iller Bankası 1967 yılı sonuna kadar 2 686 077 717 liralık yatırım yapmış bulunmaktadır. 
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Bu miktar ın: 
887 935 978 liralık tanı Su sektörüne 

1 335 153 471 » » Elektrik sektörüne 
462 988 268 » » Çeşitli kamu hizmetlerine 

harcanmış olunmaktadır . 
Plânlı devreye geçiş yılı olan 1962 den itibaren takanın yatırımları aşağıdaki seyri takibetmiştir. 

Gerçekleşme 
oranı 

% 

8 7 ~ 
97 
91,4 

102 
124 
137,2 

Bu açıklamadan sonra üler Bankasının 1968 vüı içindeki çalışmalarım şöylece özetMyeMiriz : 
Bankanın 1968 yılı yatırımının 316 992 000 'lira olarak öngörüldüğü, ancak bu programda yeni içmesuyu 

devam eden bir kısmı işlerin yaitırmlarında da indirim yapümış olduğu, 1968 yılı başındaki en yeni bilgilere 
yılında bitmesi gereken işlere ait zaruri yatırımlar dolayısiyle bu programın 390 milyon liraya baliğ olacağının müşahede edildiği, 

Ayrıca, 1969 sonuna kadar elektriksiz ve susuz belediye bırakılmaması için bâzı işlere 1968 yılında başlanmak zaruretinin ortaya çıktığı, 
Bu itibarla bankaca hazırlanarak Bakanlık kanaliyle D.P.T. Müsteşarlığına intikal ettirilen 1 ınd revize program ve 57 milyon liralık ek programın 

D.P.T. ca kabul olunarak 316 992 000 liraya ilâveten öz kaynaklardan 30 milyon lira ve ek ödenek olarak da 101 milyon lira -harcanma*! uygun görü
lerek bankanın 1968 yık yatırım programının 447 milyon liraya çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Yatırım 
programı 

(1000 Tl.) 

198 753 
200 304 
219 939 
216 229 
212 901 
262 050 

Gerçekleşme 
tu t en 

(1000 Tl.) 

171 378 
194 509 
201 174 
220 753 
265 019 
359 653 

tesislerine yer verilmemiş, ve 1968 yılında 
göre yapılan tekitlerde, bilhassa 1968 
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Yayınlanan 1968 yılı pnogramı, 1 nci revize program, efe program ve üçüncü aylık gerçekleşme durumları aşağıda gö9terilm:i#r 

1968 yatırımı 

Sektörü 

Gıda sanayii 
Elektrik 
Turizm 
Harita 
imar plânı 
îçmesuyu 
Sair kamu 

Sektörü 

Gıda sanayi: 
Elektrik 
Turizm 
Harita 
imar plânı 
îçmesuyu 
Sair kamu 

îş 
adedi 

11 
507 
24 

273 
315 
180 

1 

1 311 

a 

i 

Eesmî 
program 

4 000 
190 000 

8 000 
8 020 
8 367 

98 605 

316 992 

I. Revize 
program 

5 804 
204 367 

12 077 
11 218 
8 677 

147 680 
270 

390 093 

iş 1968 
ıdedi yatırımı 

18 2 972 
57 15 080 

71 33 000 
44 5 948 

190 57 000 
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Bu işler için 1968 yılı 3 neü 3 aylık dönem sonuçlarına göre 

- 1 1 5 2 

liralık y a t ı n a yapılmış ve yıl sonuna kadar 

Sektörü 

Gıda sanayii 
Elektrik 
Turizm 
Harita 
îmar plânı 
İçmesuyu 
Sair kamu 

Diğer teşekküller namına 
Yapılan yatırım 

Nakit 
harcanan 

8 411 
151 800 

8 676 
9 206 
6 851 

114 623 
6 861 

306 428 
36 086 

342 514 
öngörülen 447 milyon liralık yatırım gerçekleşmek suretiyle 

Aded 

73 
125 

17 
110 
125 

İçmesuyu 
Elektrik tesisi 
Çeşitli yapı tesisleri 
İmar plânı 
Harita işi 

ikmal edilmiş olacaktır. 

VI - Türkiye Emlâk Kredi Bankan 
A) öz kaynaklar : 

Konut probleminin halli yolunda halka imkânlar sağlıyan diğer ipotek bankalarında 
öz kaynaklar, çıkarılacak tahvil hasılatı ile karşılık ve diğer uzun vadeli fonlardır. 

olduğu gibi uzun vadeli kredilere tahsis edilecek kaynaklar, 
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Bankanın öz kaynaklarının geçmiş yularda mukayeseli durumu şöyledir : 

Öz kaynaklar 1966 1967 1968 (8 aylık) 

Ödenmiş sermaye 
İhtiyat akçeleri 
Karşılıklar 
Tahviller 

466 899 004 
41 732 391 
54 907 308 

481 997 000 

519 959 163 
44 409 524 
35 423 314 

463 594 000 

580 810 581 
44 506 679 
35 414 030 

456 004 000 

Toplam 1 045 535 703 1 063 386 001 1 116 735 230 

Hazinece banka sermayesine mahsuben 1968 bütçe yılı içinde 70 milyon lira daha ödenmesi gerekmektedir. 
Bankanın 1968 yılı finansman programı ile artırılan sermayesine mahsuben 200 milyon lira alınacağını öngördüğü, ancak mezkûr yılın bütçe 

tasarısına 80 milyon lira konulmuş olduğu, bilâhara, bunun 10 milyon lirasının da azaltılmak sur tiyle Hazinece ödenecek miktarın 70 milyon lira
dan her hangi bir tahsilat yapılmadığı öğrenilmiştir. 

Öte yandan, 1967 yılı bütçesine konulan ve banka sermayesine mahsuben ödenmesi öngörülen 80 milyon liranın 56 milyon lirasının Devlet tah
vili satmalmmak ve 5,8 milyon lirasının da vergilere mahsubedilmek suretiyle karşılandığı, banka bu duruma rağmen kendi gayreti ile likidite 
sıkıntısını izale etmeye çalışmakla beraber bütçeye konulan meblâğın Hazinece zamanında ödenmesi halinde faaliyetine daha dinamik bir yön ve
receği anlaşılmaktadır. 

1969 yılı finansman programında da banka Hazineden 120 milyon lira alacağını derpiş etmiş bılrnımaktadır. 

B) Dış kaynaklar : 
Yabancı kaynakların durumu ise şöyledir : 

Yabancı 
kaynaklar 

Mevduat 
Taahhütler 
Yapı tasarrufu fonu 
işçi Mes. Krd. Kar. 

1966 

759 153 635 
195 565 426 
200 017 264 
478 535 127 

1967 

878 383 272 
207 833 284 
194 974 578 
448 832 419 

1968 (8 aylık) 

906 854 427 
205 050 148 
212 713 439 
440 718 143 

Toplam 1 633 271 452 1 730 023 553 1 765 336 157 
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C) Plasmanlar : 
Bankanın yıllar itibariyle plasman bakiyesi de aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Plasmanlar 

İpotekli plasmanlar 
Ticari plasmanlar 
iştirakler 
inşaat hesapları 
Sabit kıymetler 

Toplam 

1966 1967 

1 715 777 752 
2 259 374 604 

164 938 100 
107 618 779 
226 497 375 

1 784 310 485 
3 405 959 437 

157 048 950 
27 387 306 

280 068 836 

1968 (8 aylık) 

1 689 060 071 
4 158 609 766 

157 036 450 
43 847 790 

277 359 570 

4 474 206 610 5 654 775 014 6 325 913 647 

Ticari plasmanlarda görülen fazlalık 499 sayılı Kanun gereğince yurt dışındaki işçilerin gönderdikleri döviz mukabilinde vaplan tediyelerin bu 
grupta tedvir edilmesinden ileri gelmekte olduğu, 

1966 da 2 041 052 090 lira, 1967 de 3 192 575 206 ve 31.8.1968 de 3 906 627 773 lira olan bu tediyeler tenzil edildiği takdirde ticari plasmanın 
hakiki miktarının : 

1966 da 218 322 572 
1967de 213 384 231 

'31.8.1968 de 251 982 323 lira olduğu, 
Mevduatın ve diğer bankacılık hizmetlerinin artması, şubelerin kârlı ve verimli olarak çalışabilmeleri ile yakından ilgili bulunan ticari kredi 

faaiyetlerinin de imkân nisbetinde her yıl bir miktar artırılmakta olduğu, 
Öğrenilmiştir. 

D) Yatırımlar : 
Bankanın 1968 yılı genel yatırım programına dâhil bulunan 3 milyon liralık Ataköy turistik tesisleri projesinin 30.9.1968 tarihi itibariyle % 80 

oranında gerçekleştiği, 
Bu proje için Maliye Bakanlığının, Devlet Yatırım Bankasından aynı miktar bir yatırım kredisi verilmesini mezkûr yıl finansman programına 

göre bildirmiş olduğu, proje bankaca Devlet Yatırım Bankasına tevdi edilmiş ise de bilâhara adı geçen bakanlık bu kredinin verileceği hakkında 
icarda bulunduğundan bankanın bu yatırımı kendi kaynaklarından tamamlamaya çalıştığı, 

Bankanın kendi iş programına dâhil olan yatmmların ise termin programına göre yürütülmekte olduğu, 
Anlaşılmaktadır. 
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III. BÖLÜM 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bakanlığın 1969 Malî Yılı Bütçe teklifinin A / I I I cetvelinde görülen «sermaye teşkili ve transfer harcamaları» nm toplamı 1968 yılı ödeneğine 

nazaran 37 010 000 lira fazlasiyle 55 067 501 lira olarak yer almış bulunmaktadır. 
Bu ödenek toplamından 7 500 lirası geçen yıllarda olduğu gibi Uluslararası Ku:Mm w derneklere katılma payına, 60 000 lirası memur ve 

müstahdemlerin öğle yemeklerine yapılacak yardıma ve 1 lirası da geçen ydlar boalarına ait bulunmaktadır. 
Bütçe teklifinde 138 425 000 lira olarak yer alan Kamulaştmna ve satmalma bedeli karşılığ], Devlet Plânlama Teşkilâtınca da kabul edilen 

hizmetler anlamında olmak üzere yapılacak kamulaştırmalar ve bu hizmetle ilgili yardımlara -ait olarak teklif edilmiş .bulunmaktadır. 
Bu teklifin, ilk projede 138 425 000 lira olarak mütalâa edilmiş bulunmakla beraber bütco imkânları muvacehesinde 55 000 000 liraya in

dirildiği öğrenilmiştir. 

IV. BÖLÜM 

Geçen yılın bütçe uygulamaları hakkında düşünceler 
1968 Malî Yılı Bütçesinin, cari masraflar başta olmak üzere çeşitli bölümlerinde bütçe imkânları nisbetinde yer alan ödeneklerin esasen haki

ki ihtiyacı karşılamaya yeterli bulunmaları sebebiyle en mübrem ihtiyaçlar için ve tasarrufa riayet edilerek kullanıldığı, maaşlı kadroların kul
lanılmasında hizmet aksataoak -bir sakınca müşahede edilmediği, yıl içinde yapılan lüzumlu aktarmalar neticesi sağlanan ödeneklerin kullanıl
masında da bir aksaklık olmadığı anlaşılmıştır. 

V. BÖLÜM 
Yeni bütçe teklifleriyle ilgili harcamalar 

İmar ve İskân Bakanlığınca 1969 malî yılı i ç i , teklif mahiyetinde olarak komisyonumuzda müzakeresi yapılacak olan ve (A/l), (A/II) , 
(A/III) cetvellerinde yer alan ödeneklerin geçen ydlarda mukayeseli durumu şöyledir ? 

1967 (Tl.)1 1968 (Tl.) 1969 (Tl.) 

(A/I) ödeneği 37 163 202 37 826 889 40 240 238 
(A/II) ödeneği 68 597 000 112 801 000 186 694 000 
(A/III) Ödeneği 18 047 001 .18 057 501 55 067 501 

1969 malî yılı için yukarda gösterilen ödeneklerin genel olaark, mutabakata varılmak suretiyle talebedildiği intibaı hâsıl olmuştur. 
Teklif olunan bu ödeneklerin verilmesi halinde bakanlıkça yapılacak 1969 yılı çalışmalarına da kısaca değinmekte fayda mülâhaza etmek

teyiz : 

I - Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü : 
21.611 madde ile 24 gelişme merkezinden öncelik gösterenlerin çalışmaları için, İller Bankası Genel Müdürlüğüne aktarılmak üzere 

1 100 000 İh», 21.611, 21.621, 23.611 .maddeleri ile, 24 gelişme merkezinden öncelik sunanların harita alımı gelişme merkezlerinden Ankara, İs-



39 — İmar ve îskân Bakanlığı - 1156 -

tanbul ve İzmir şehirlerinin, Harita ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerince 203 sayılı Kanuna göre yapılacak «lan 1/25 000 ve 1/500 ölçekli 
baratalarının revizyon ve yapımı ile bunlarla ilgili 1/500 ölçekli haritalarının revizyon ve yapımı ile 'bunlarla ilgili harcamalar için ilgili Genel 
Müdürlüklerin bütçelerine aktarılmak üzere cem'an 4 595 OM lira, 

2.1.711 maddesi ile Etüt ve Prioje Giderler, olarak Samsun ve Elâzığ organize sanayii bölgekri .kompleksleri ile ilgili yatırım öncesi etütler ve 
diğer 'bölgelerdeki yatırım öncesi çalışmalarının gerektirdiği harcamalar karsdığ, toplam, 'oürra'k 1 200 000 lira, 

21.811, 22.811, 23.811 ve 23.812 maddeleriyle belediyelere teknik eleimin temin etmek üzere açılacak kursun gerektirdiği çeşitli giderleri ve 
alım işlerini, yapılacak olan eğitim merkezi binasıımı etüt ve p,<oje giderlerini karşılamak üzere ceuı'an 1- 500 000 lira 

22.611 maddesi ile de, şehir ve kasabaların i var tatbikatına yardım edilme:;!, yımhm turistik önemi haiz yerlerinin imarı, varsa tarihî eserler 
•etrafının açıla:rak civarlarının düzenlenmem veya bu maksatla muhtelif belediyelere nakdî yardım yapılması 'için 200 000 lira, 

32.100 madde ile, yurdun muhtelif yerlerinde tarihî eserler etrafının açdması, düzenlenmesi için gereken kamulaştırma ve satmalmalarla il
gili hardamalara karşılık 20 000 000 lira, 

Ayrılmış 'bulunmaktadır. 

ÎI - Mesken Genel Müdürlüğü : 
Bütçenin, 
21.1621 maddesindeki 500 000 liralık ödenek gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde harita alım ve yapım işleri karmlmı olarak 203 sayılı Ka

nun gereğince Harita, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmak üzere ayrılmış, 
22.780 maddesindeki Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderlerine ait 117 476 000 liralık ödenek ise, gecekondu önleme ve ıslah İmgelerinde ya

pılacak konut ve yol, su elektrik gibi kamu hizmetlerine ve teknik yardımlarla konut kredisi dağıtım ve harcamalarına karşılık olarak yer al
mış, .olup 775 sayılı Kanun gereğince Emlâk Kredi Bankası ve şahıs katkıları ile sağlanacak 30 /milyon liranın ilâvesiyle konut ve gerekondu ya-
t ınmlan 177 376 000 liraya baliğ olmaktadır. 

32.100 maddesindeki kamulaştırma ve satmalına giderlerine ait 35 000 000 liralık ödenek ise, muhtelif ille.de arsa alım. ve kamulaştırma 
harcamalarına karşılık bulunmaktadır. 

Sağlanan bu imkânlarla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizin de dâhil olduğu çeşitli illerde programlanan önleme ve ıslah 
bölgelerinde arsa temini, tasarrufu ev yardımı, yol, su kanalı 've elektrik gibi kamu tesislerinin yapılacağı ayrıca, geçen yıl tasarruflu ev yapı
mı sistemiyle haşlanan 2 788 ünitelik konutların tamamlanacağı anlaşılmaktadır. 

Bu suretle, 
önleme ve ıslah bölgeleri altyapı tesisleri ile harita ve teknik yardım işlerinden başka 4 550 ünitelik tasarruflu ev yapılacak, 4 800 aileye 

5 000 ner liralık ve 5 000 aileye de 10 000 ner liralık konut kredisi verilecek, 30.450 ünitelik projeli arsa dağıtılacaktır. Böylece Bakanlık 
1969 yılında 45 000 aded konut üretimine katkıda bulunmuş olacaktır. 

III - Âfet İşleri Genel Müdürlüğü : 
Bütçe teklifinde, 
22.770 maddesindeki 54 728 000 liralık ödenek, umumi hayata müessir âfetler hakkındaki 7269 sayılı Kanun gereğince yapılacak harcamalara 

karşılık olarak, 
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32.100 maddesindeki 20 000 000 liralık ödenek imar uygulamalariyle şehir ve kasabaların imar tatbikatına yanlım edil.nesi maksadiyle yapılacak 
kamulaştırmalar, satmalmalar ve bunlarla ilgili her türlü harcamaları ".karşılamak üzere, * ' 

Nazara alınmış bulunmaktadır. Jiu imkânlar dairesinde : 
Portesi 46 426 000 lira tahmin edilen ve evvelki yıldan devredeceği tahmin olunan 4310 konut talebinin karşılanması tu tan 13 741 800 lira ola

rak hesaplanan ve 1969 yılı içinde vukua gelecek âfetlerden zarar görecek vatandaşların talebini karşılamak üzere konut veya prefabrik konut 
inşaası işlerinin yapılacağı; bu arada prefabrik konut ihtiyacını bakanlığın doğrudan doğruya karşılamasını sağlamak maksadiyle kurulmakta 
olan prefabrik konut endüstrisinin tamamlanması için 3 500 000 lira harcanacağı; vukuu muhtemel' âfetleri önlevici tedbirler alınarak âfetlerin 
vukuunda da âcil yardımlarda bulunulacağı hususlarının programlandığı anlaşılmaktadır. 

IV - Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü : 
21.711 Maddesi ile vamlacak araştırmalar 305 000 ve çıkarılacak standartlar için 300 000 lira olmak üzere toplam olarak 605 000 lira, 
22.711 Maddesi ile/kurulacak yapı malzemesi lâboratuarlar ının öderlerini karşılamak üzere 1 800 000 lira, 
23.711 Maddesi ile lâboratuvarkra lüzumlu alet ve teçhizatın temini .sağlamak üzere 820 000 lira, 
23.712 Maddesi ile de lâboratuvar faaliyetlerinde kullanılmak üzere lüzum görülen taşıtların alınması için 370 000 lira, 
Ayrılmış bulunmaktadır. 
13u ödeneklerle 1969 yılında yapı malzemesi lâboratuvar inşaatının ikmal ve teçhizi suretiyle araştırmaların geliştirileceği, yapıda maliye

ti düşüren yeni ve rasyonel malzeme araştırmalarına devam olunacağı, kalite kontrolünün sağlanmasında ilgili bakanlıklarla işbirliğinin geliştiri
leceği ve öncelik arz eden standardların tesbit ve çıkarılması işlerine önem verileceği anlaşılmaktadır. 

V - İller Bankası Genel Müdürlüğü : 
İmar ve İskân bakanlığı kanaliyle Devlet Plânlama Teşkilâtı .Müsteşarlığına teklif edilen 1969 yılı yatırım programı sektörler itibariyle : 

Devam eden işler Yeni isler Toplam 
Tutan * Tutarı 

ıSektörü Adcd (i 00 Ti.) Aded (1 000 Tl.) (1 000 Tl.) 

.Elektrik 306 2(5(5 826 264 168 000 435 626 
İşmesuyu 46 104 581 258 336 950 441 531 
Çşiitli yapı 15 4 170 137 45 998 50 168 
İmar plânı 250 11 545 204 10 612 22 157 
Harita 93 6 910 99 6 300 13 210 

710 394 032 962 56İT660 962 692 

olup bu programın, 1969 yılı sonuna kadar susuz ve elektriksiz -belediye bırakılmaması haritası ve imar plânları -bulunmıvan kasabaların 
da bu hizmetlerinin 1969 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi esaslarına göre hazırlandığı, 



39 - tmar ve İskân Bakanlığı - 1158 — 

Ancak, DPT Müsteşarlığınca yapılan tesbitlere göre bu programın tam olarak tatbikine imkân kalmadığı, bir tasını zaruri ve yeni işlerin 
programı alınamadığı veya programa alman bir kısım yeni işlerin de 1969 yılı sonuna kadar ikmal edilememek durumunun hâsıl olduğu, 

Anlaş ı lmakta^ . 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapılan teabite göre .İller Bankasının 1969 yılı yatırım programı, sektörler itibariyle aşağıdaki şekli 

almıştır. 

İçme suyu, kanalizasyon tesis ve projeleri TL 

130 000 000 
Enerji tesis ve projeleri 283 156 000 
Muhtelif yapı tesisleri 15ı560 000 
İmar plânı işleri 7 790 000 
Harita işleri 10 000 000 

Toplam 446 506 000 

Bu duruma göre, ^kanda kayıtlı imkânlarla : 
1. 1969 yılında devrolunmak suretiyle bankaca teklif edilen 1969 önproganımdaki işlerin aynen ele alınacağı, 
2. 1969 yılında hiç suyu olmıyan kasabalara ait (22) tesis, hiç elektriği olmıyan kasabalara ait (133) aded tesis, (8) turistik tesis, (11) mez

baha, (12) soğukhava deposu, (160) imar plânı ve (117) aded haritanın yeni iş olarak ele alınabileceği anlaşılmaktadır. 
Programa dâhil bütün işlerin, yeniden tesbit edilen 1969 yılı yatırımlarına göre lüzumlu ikraz, fon ve hibe ödeneklerinin tesbitine çalışıldığı, 

öteyandan, 1969 yılı program finansmanı dolayı siyle Maliye Bakanlığında bir toplantı yapılarak bankannı öz kaynaklarından yatırımlara ayrılabi
lecek meblâğın 194,1 milyon lira olarak tesbit edildiği, bu duruma göre, genel bütçeden borçlanma gücü yetersiz belediyelere hibe şeklinde 
veya belediyeler fonuna yardım olarak asgari 446 506 000 lira - 194 100 000 = 252 406 000 liralık bir yardıma ihtiyaç hâsıl olacağı, genel 
bütçeden yapılacak yardımın bu rakamın da üstüne çıkabileeeği, ancak kesin rakamın yukarda belirtilen çalışmalar sonunda belli olabileceği, 

Hususları ilgililerle yapılan temaslardan öğrenilmistir. 
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VI - Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1969 yılı için aşağıda özet olarak belirtilen işleri programa bağ
lamıştır : 
Şube" binaları 4 000 000 
Eğitim araçları ve taşıtlar 450 000 
Sosyal konutlar (Bu miktarın 32 500 000 liralıkkısmı 1968 den devreden sosyal 
konutlardır) 90 600 000 
Bina maliyetine ilâve edilecek arsa tanzimi, haricî tesisler v. s. 33 350 000 
Ataköy plajı ve turistik tesisleri 3 000 000 
Çimentodan başka mamuller sanayii, Ankara Kiremit, Tuğla tesisleri 6 500 000 
Prefabrikasyon sanayi tesisleri 5 500 000 

Toplam 143 400 000 

Bankanın inşaat yatırımları içinde sosyal konutlar büyük bir yer tutmakta olup, gecekondu önleme bölgelerinde hızlı konut birimi yaratılmak 
ve maliyetlerde önemli bir ucuzluk sağlamak amaeiyle bankanın bir ecnebi firma ile önanlaşma yaptığı öğrenilmiştir. 

Bankanın, 1969 yılı içinde 175 milyon liralık yapı tasarrufu ikrazatı limitinden ayrı olarak : 
1. Yapı tasarrufu sisteminin gelişmediği illerde kullanılmak üzere, halkın ilgisini teşvik ve kendi emek ve tasarrufu ile ev yapanların çabala, 

rına yardım etmek gayesiyle (65) milyon liralık mesken, mesken dışı inşaat, tamirat ve hazır bina kredileri limiti; 
2. Konut kredilerinin toplu konut yapımını destekleyici yönde kullanılması politikama uyularak (50) milyon liralık kooperatif kredisi limiti; 
3. İmkânlan sınırlı tasarruf sahipleri için münhasıran gecekondu önleme bölgelerinde kullanılmak üzere (40) milyon liralık ipotekli kredi 

limiti 
Tefrik etmiş olduğu öğrenilmiştir. • -
Ayrıca, banka mülkiyetinde bulunan sosyal konutların satışı dolayısiyle sağlanacak tahminen (40) milyon liranın da bu miktarlara katılması 

ile 1969 yılı için (370) milyon liralık ipotekli plasman limitinin tahsis olunacağı vâki temaslarnnızdan anlaşılmaktadır. 

VI. BÖLÜM 

Dilek ve düşünceler 

Kuruluş Kanununun tâyin ettiği görevleri ile kalkınma plânlarında yer alan ve bütün yurt sathına yaygın, halka ulaştırılacak hizmetleri yü
rütmekle yükümlü bulunan İmar ve İskân Bakanlığını, Bütçe Komisyonu çalışmalarında her yönü ile desteklemeyi ödev sayarız. 

Bakanlığın 1969 yılı bütçe teklifinin takdimi münasebetiyle bakanlık nezdinde yaptığımız incelemeler sonucu olarak, bu raporumuzun muhtelif 
kısımlarında özetle arzına çalıştığımız bakanlık hizmetleri ile buna mütenazır bütçe hakkındaki dilek ve düşüncelerimiz toplu şekilde aşağıda 
arz .edilmiştir : 



39 - îmar ve îskân Bakanlığı - 1160 -

1. İmar ve İskân Bakanlığının mesken konusu başta gölen 'bir hizmet konusudur ve gecekondu yapımına tekaddüm edilmesi lazımdır. B u d a 
ancak bakanlık elinde bulundurulacak arsa stoku ile mümkün olacağından bütçe teklifinde yer alan (55) milyon lira Ibu ihtiyaca yetersiz görülmekte, 
buna ilâveten (20) milyon liralık bir ödeneğin de ilâvesi temenniye şayan bulunmaktadır. 

2. İmar ve İskân Bakanlığı, 7145 sayılı Kanun ve diğer kanun ve mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi, mahallî fen ve imar işlerin
deki problemlerin yerinde ve zamanında çözümlenmesi gayesiyle 40 ilde imar müdürlüklerinin kurulmasını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Ancak bakanlık hizmetlerinin çok yönlü, âcil ve tatbikata hemen intikal etmesi gereken hizmetler obuası dolavısivle, 1969 vılmda bütün iller
de imar müdürlüklerinin .kurulmasını, ayrıca da kurulmuş ve kurulacak olan bu teşkilâtın yeteri kadar teknik ve idari personel kadrosu, araç ve 
ödeneğin sağlanmasını zaruri görmekteyiz. 

3. Âfet İşleri Genel Müdürlüğü, âfetlere ilişkin ilkelere ûöre çalışmalarını düzenlemiş, 196 6 yılmda 148 200 000 lira, 1967 vılmda 148 390 000 
lira, ve 1968 yılının 7 nci ayında ise 105 051 200 liralık yatının" yapmış olup alınacak yeni ödeneklerle de 1968 yıi, yatırım .miktarı 194 732 000 
liraya ulaşacaktır. 

i969 y,h için bütçede aynlan 70 milyon liranın, diğer yıllarda yapılan yatırımlara göre artı nlmasmı temenniye sayan görmekteyiz. 
4. Yapı malzemesi endüstrisinin gelişmesini teşvik edici ve destekleyici bir kredi fonunun bütçeye konulmasın. uvgım mütalâa ermekteyiz. 
5. İller Bankası organizasyon olarak genişlemek zaruretindedir ve her yıl aldığı hizmetler de bunu ieabettirmektedir. Bu itibarla, Devlet yar

dımının a r e n a s ı yC ortaklarn, ödeme imkânlar mm geliştirilmesi maksadiyle 5207 sayılı Belediye Gelirleri K anununıııı süratle çıkarılması tem en-
niye şayandır. 

6. 1969 yılı sonuna kadar haritasız, susuz ve imar plânsız belediye kalmaması için bakanlıkça gerekii etütler vapıimıs olduğundan bu hususla 
İller Bankasına lüzumlu malî imkânın sağlanmasını veya İmar ve tekfin Bakanlığının İller Bankaıma, olan fon borcunun Maliye Bakanlığınca tekab-
bül edilmesini temenni ederiz. 

7. Bakanlığın bütün merkezî teşkilâtını bir araya topiıyacak bir bina inşası ihtiyacı önemini muhafaza etmekte, her yıl bütee müzakereleri do-
layısiyle Büyük Millet Meclisinde muhalif üyeler tarafından da bu ihtiyac dile getirilmekte olmasına rağmen bütçe imkânları arasında bu maksat 
için bir ödenek tahsis edilemediği görülmüştür. 

Halen maksada ve ihtiyaca elverişsiz merkezî bina ile dağınık apartman yapılarında faaliyet gösteren bakanlığın ödediği kira bedelleri toplamı 
yılda 0 072 282 liradır. Halbuki bakanlığın muhtacolduğu bir bina inşasının 15 milyon lirayı geçmiyeceği ve 5 vılda amorti edileceği anlaşılmak
tadır. 

Bu İtibarla, esasen arsası temin edilmiş olan bakanlık binası inşaatına başlamak üzefe i mil yon liralık bir ödeneğin büteenin 21.000 ııci bölümü
nün Etüt ve proje giderleri maddesine ilâvesi temenniye şayan görülmüştür. 

8. Halen Büyük Millet Meclisi Genel Kurulımda bulunan Konut ve Arsa Ofisi kanunları ile Geçici Komisyonda bulunan Kooperatifler Ka
nunu ve 6785 sayılı İmar Kanununa bâzı değişik!ikier getiren kanun tasarılarının, keza Geçici Komisyondan çıkarak gündeme alman Bakanlık teş
kilât kanunu tasarısının biran evvel kanunlaştırılmaları faydalı mütalâa edilmektedir . 

9. 1351 sayılı «Ankara Şehri İmar Müdüriyeti teşkilâtı ve vezaifine dair Kanun» gereğince İçişleri Bakanlığınca genel bütçeden Ankara 
Belediyesi İmar Müdürlüğüne yapılması gereken yardım vecibesi İmar ve İskân Bakanlığının kuruluşu ile bu bakanlığa intikal etmiş bulunmaktadır. 

Belediye imkânları muvacehesinde zor durumda kalan Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü Bütçesine aktarılmak üzere, İmar ve İskân Bakan
lığı Bütçesinin malî transferlere ait 34.000 nci bölümüne 1 200 000 lira ödenek konulmasını temenni ederiz. 
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10. W ve M â n Bakanlığı bütee teklifinin gekçesinde, belediyelere teknik eleman yetiştirmek üzere, bakanlıkça açılacak .kursun her türlü 
giderlerinin, bütçenin yatırımlara a i t ' 21.811 nci maddesinden ödeneceği açıklanmış bulunmakla -beraber, uygulama için Bütee Kanununda buna 
mütenazır bir hükmün mevcndolması icabettiğinden (Belediyelere teknik eleman i t iş t i rmek üzere İmar ve * İskân Bakanlığınca açılacak kursun 
her türlü giderleri, bütçenin Etüt ve proje giderleri hakkında 21.000 nci bölümünün "İmar ve İskân Bakanlığı Etüt ve proje giderlerine ait 21.811 nci 
maddesinden ödenir.) hükmünün (R) cetveline eklenmesi gerekli görülmektedir. 

11. Çukurova bölgesinde vukubulan sel âfetinin doğurduğu ihtiyaç ve taleplerin de bundan evvelki yıllarda olduğu gibi karşılanacağına inanı
yoruz. 

Durumu belirten işbu rapor T. B. M. M. Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına sunulur. 

RAPORTÖR 

Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

RAPORTÖR 

Trabzon Milletvekili 
Ali Kıza Vzuner 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam, 
Lira Lira Lira Lira 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12 000 12 000 

12 000 

2 739 001 

34 212 247 

12 000 

34 635 954 

2 739 001 

12 000 

2 739 001 

12,110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücreti 
işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 

2 739 000 

1 

26 980 044 

5 323 940 
120 044 
10 000 

16 526 060 
5 000 000 

3 114 500 

12 000 
4 000 

10 000 
10 000 

2 739 000 

1 

27 176 344 

5 046 300 
120 044 
10 000 

17 000 000 
5 000 000 

3 213 207 

12 000 
4 000 

10 000 
25 000 

2 739 000 

1 
27 176 344 

5 046 300 
120 044 
10 000 

17 000 000 
5 000 000 
3 213 207 

12 000 
4 000 
10 000 
25 000 

12 000 

34 635 954 
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Bölüm Madde 

"12.350 
12.370 
12.380 

12.410 

12.610 

12.710 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

12.834 

12.841 
12.847 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 171 001) 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1500 
290 000 

2 787 000 

1 

1500 

4 200 

1 373 001 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

1500 

460 707 

2 700 000 

1 

1500 

4 200 

1 501 701 

1 500 
460 707 

2 700 000 

1 

1 500 

4 200 

1 501 701 

30 000 
50 000 

15 000 

250 000 

1 

1000 
850 000 

30 000 
50 000 

40 000 

300 000 

1 

1000 
750 000 

30 000 
50 000 

40 000 

300 000 

1 

1 000 
750 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm topkmı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabnl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 248 000 

13.210 Su giderleri 40~ÖÖ0 
13.220 Temizlik giderleri 20 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 160 000 
13.240 Bahçe giderleri 3 000 
13.290 Diğer yönetim giderleri 25 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 180 000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 60~ÖÖ0 
13.420 Telefon giderleri 120 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 175 000 

13.510 Bakanlık taşıt isletme ve onarma gider- ' 
leri * 15 000 

13.520 Hizmet t a t l a n işletme ve onarma gider
leri 160 000 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 2 084 640 

308 000 

60 000 
20 000 
200 000 
3 000 
25 000 

400 000 

100 000 
300 000 

217 000 

15 000 

202 000 

3 072 282 

308 000 

60 000 
20 000 

200 000 
3 000 

25 000 

400 000 

100 000 
300 000 

217 000 

15 000 

202 000 

3 222 282 

14.000 HİZMET GÎDERLERÎ 115 002 165 002 615 002 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGÎLÎ 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 
gerektirdiği, giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.000 

14.510 
14.520 

16.370 

16.710 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İç fuar ve sergiler giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA 
DERLERİ 
Temsil giderleri 

VE TÖREN Gİ-

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüe» 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 5 000 

1 

5 000 

110 000 

80 000 
30 000 

50 000 

15 000 

65 000 

160 000 

120 000 
40 000 

100 000 

15 000 

115 000 

610 000 

570 000 
40 000 

115 00O* 

100 000 

15 000 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

öd-mağin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

34 212 247 

3 422 640 

115 002 

65 000 

37 826 889 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edita 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.ami 
Lira Lira Lira Lira 

12 

34 635 

000 

954 
5 312 282 
165 
115 

002 
000 

40 240 238 

12 000 

34 635 954 
5 462 282 
615 002 
115 000 

40 840 238 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira l i ra 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.621 203 sayılı Kamın gereğince harita alım ve 

yapım işlerinin gerektirdiği giderler 
(Harita - Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesine Maliye Bakanlığınca 
aktarılır.) 

21.622 20 . 7 . 1965 gün ve 6/4970 sayılı Bakan
lar Kurulu kararı gereğince İstanbul - An
kara - İzmir nâzım plânlarının 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 
21.811 Beledive teknik personel eğitim merkezi 

etüt ve" proje giderleri 

5 600 000 

1 000 000 

4 600 000 
1 875 000 

1 100 000 
600 000 
175 000 

7 475 000 8 330 000 

5 795 000 

7 730 000 

595 000 

4 100 000 

1 100 000 
1 685 000 

1 305 000 
280 000 
100 000 

850 000 

5 795 000 

595 000 

4 100 000 

1 100 000 
1 685 000 

1 305 000 
280 000 
100 000 

250 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ-
. DERLERİ 

TURİZM SKKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 

72G9 savdı Kamınım 33 ııcü maddesi ge
reğince * 
(T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak 

paralar.) 
22.780 775 sayılı Kanunun 14 ııcü maddesinin 

(a) fıkrası gereğince 
(T. Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesa
bına devredilecektir.) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Eğitim merkezi yapım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

105 076 000 176 304 000 176 304 000 

1 500 000 

KOMTT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 103 576 000 

" 2 450 000 

44 376 000 

56 750 000 

250 000 

2 000 000 

"ITT^OO 

1 800 000 

54 728 000 

117 476 000 

300 000 

2 060 000 

400 000 

2 000 000 

174 004 000 

1 800 000 

54 728 000 

117 476 000 

300 000 

400 000 

2 060 000 
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1969 yılı için 

BöHb» Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.711 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.712 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 öd 
Madde B 

Lira 

250 000 

250 000 

eneği 
Jölüm toplamı 

Lira 

7 475 000 

105 076 000 

250 000 

112 801 000 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

1 310 000 

820 000 
490 000 
350 000 

120 000 
230 000 

Menen 
.ölüm toplamı 

Lira 

8 330 000 

176 304 000 

2 060 000 

186 694 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 310 000 

820 000 
490 000 
350 000 

120 000 
230 000 

7 730 000 

176 304 000 

2 060 000 

186 094 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

(35 000 000 lirası T. Emlâk Kredi Banka
sındaki fon hesabına devredilecektir. 
20 000 000 lirası da yurdun muhtelif yer
lerindeki tarihî eserlerin etrafının açılma
sı, civarının düzenlenmesi veya turistik 
önemi haiz yerlerin imarı veya şehir ve ka-
sabalarm imar tatbikatına yardım edil
mesi maksadiyle- yapılacak kamulaştırma
lar, satmalmalar ve bunlarla ilgili her 
türlü harcamalar için kullanılacaktır.) 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDENEKLER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

18 00 000 

7 500 

7 500 

1969 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

18 000 000 55 000 000 

55 000 000 

500 

7 500 

55 000 000 

55 000 000 

7 500 

7 500 

7 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.710 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BlRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 
îmar ve iskân Bakanlığı Memur ve Müs
tahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemek
lerine yardımda kullanılmak üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 

18 000 000 

7 500 

50 000 

1 

18 057 501 

60 000 

55 000 000 

7 500 

60 000 

1 

55 067 501 

60 000 

50 000 

1 

1 

60 000 

1 

1 

60 000 

1 

1 

55 000 000 

7 500 

60 000 

1 

55 067 501 
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Rapor 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

1969 malî yılı Bütçe raporu 

YOL SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂTLAMA VE 

KREDİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

R A P O R T Ö R L E R 

Ruhi Soyer Haydar Özalp 
Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili 

YOL SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 
BÖLÜM 

1. - YSE (Yol, Su ve Elektrik) Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri : 
a) Kuruluş : 
YSE Genel Müdürlüğü Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki Köy Yolları Dairesi, Köy İçme Sulan Dairesi ve Köy Elektrifikasyonu dairelerinin 

birleştirilmesi suretiyle 1 . 7 . 1965 tarihinde kurulmuştur. 
Ib) Teşkilât : 
1. Merkez Teşkilâtı : 
Merkezde köy yolları, köy içme suları, köy elektrifikasyonu, etüt plân, makina, sondaj ve idari işler daire başkanlık] ariyle murakabe kurulu 

Personel Müdürlüğü ve organkasyon metod ünitelerinden kurulmuştur. 
2. Taşra teşkilâtı : 
14 ildeki mmtaka kontrol amirlikleri ile 67 ildeki ü YSE Müdürlüklerinden ibarettir. 
c) Görevleri : 
Köylerin yol, içme suyu ve elektrifikasyon hizmetlerinin; 
1. Envanterini ve uzun vadeli plânlamalarım, 
2. Etüt ve projelerini, 
3. Yıl ık programlarım, 
4. Programların icrasını, 
5. Lüzumlu malzeme, yedek parça ve makinalarm teminim, 
6. Yapılan işlerin murakabe ve kontrolünü yapar. 
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BÖLÜM - II 
Mevzuat : 
1. Köy yolu yapımında mevzuat: 
a) 442 sayılı Köy Kanunu, 
b) 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun, 
c) 13 . 3 . 1962 tarih ve 6/279 sayılı Kararname (Köy Yolları Bakım ve Yönetmeliği) 
d) 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu. 
2. Köy içme suları yapımında mevzuat : 
a) 6200 sayılı DSİ Teşkilât Kanunu, 
b) 7478 sayılı Köy İçme Suları hakkındaki Kanun, . 
c) 178 sayılı Askerî Garnizonlar İçme Suları hakkındaki Kanun. 
3. Köy elektrifikasyonunda mevzuat : 
a) 2819 sayılı EİE Kanunu, 
b) 2805 sayılı Etibank Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu. 

Envanter durumu : 
( 1 . 3 . 1968 itibariyle) 
a) Köy adedi (Muhtarlık) 35 877 
b Müstakil yerleşim ünitesi 65 277 
Köy yolları du rumu: 
a) Köy yolu ihtiyacı 162 055 Km. 
b) Yapılmış köy yolu 33 055 Km. 
Yalnız yazın geçit veren köy yolu 17 160 Km. 
İz veya patika köy yolu 111 840 Km. 

c) Yapılmış ıköy yolundan istifade eden köy adedi 7 635 
Köy içme suları durumu : 
a) Yetenli içmesuyu olan ünite adedi 23 583 
b) Yetersiz içmesuyu olan ünite adedi 18 214 
c) Susuz ünite adedi 23 480 

Köy elektrifikasyon durumu i 
a) Elektriği mevcut köy adedi 906 
b) Elektriği olmıyan köy adedi 34 971 

BÖLÜM - III 
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BÖLÜM - V 
1968 yılı çalışmaları : 
2 nci 5 Yıllık Plân döneminin ilk yılı olan 19 68 de yapılan yol, sn ve elektrik çalışmaları ve bu yatırımlar için Devlet bütçesinden verilen öde

nekler şöyledir : 
A) Köy yolları : 
a) Devlet bütçesinden verilen ödenekler 

Bakım idame giderleri 
Etüt proje giderleri 
Yatırım giderleri 
Makina ve teçhizat alımları 

28 360 000 
5 000 000 

119 900 000 
50 100 000 

b) Yapılan işler : 
Toplam 203 360 000 

33 055 Km. yol bakımı 
5 500 » kaplama 
6 500 » tesviye 

165 Ad. köprü 
21 Ad. il tesisi 

yapılmış ve bu hizmetler için Devlet bütçesinden 203 360 000 lira, özel idarelerden 95 000 000 lira ayrılmış, halktan da işgücü ve nakit olarak 
25 000 000 lira değerinde hizmete katılma vâki olmuştur. 

Deprem çalışmaları : 
Bu sene deprem felâketine uğrayan Tunceli ilinde 103 Km., Zonguldak ilinde 32 Km. yol yapılmıştır. 
Ayrıca geçen seneden yapılmış 171 Km. deprem yolunun da akımı ikmal edilmiştir. 
Makina alımı : 
1968 inşaat mevsimine yetiştirilmek üzere 10 milyon $ lık Proje Kredisinden istifade ile alman; 

247 Aded Dozer' 
160 » Greyder 
82 » Silindir 
30 » Kompresör 
90 » Yağlama makinasmdan önemli bir kısmı illere dağıtılmış ve hizmete girmiştir. 

Ayrıca proje kredisi ile 13;5 milyon dolarlık 1 109 aded çeşitli yol yapım makinası alımına teşebbüs edilmiş olup, bu kredinin 20 milyon liralık 
ilk taksiti ile devam eden makina alımından (Proje kredisinden) 42 200 000 liralık bakiyenin 1 9 6 9 ' y * Bütçesinden verilmesi gerekmektedir. 
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B) İçmesulan : 
a) Bütçe ile verilen ödenekler : 

Etüt proje giderleri 14 600 000 
Yatırım giderleri 157 875 000 
Makina teçhizat alımı 12 525 000 
Vilâyet transfer harcamaları 50 000 000 

Toplam 235 000 000 
:b) Yapılan işler : 
6569 ünite içmesuyu inşaatı üzerinde çalışılmış ve 3 400 adedi ikmal edilerek hizmete açılmışta 

Dicle ve Fırat havzası için özel proje ile ayrılmış olan 15 x 106 ve (A/2) yatınm harcamaları ile (A/3) transfer harcamalarından olmak üze
re toplam 42 x 106 liralık bir yatırım ile 1 013 içmesuyu inşaatına başlanmış ve 89 000 vatandaşın yaşadığı 459 üniteye içmesuyu getirilmiştir. 

IBumm yanında 178 sayılı Kanun uyarınca 223 adad Askerî Garnizon içmesuyu inşaatı üzerinde çalışma yapılmış ve 140 adedi ikmal edil
miştir. Ayrıca. 1969 bütçe yılı çalışmalarına önhazırlık olmak üzere 800 ünitenin kaptaj inşaatı ile 120 ünitede cem'an 16 500 m. derinlikte 
sondaj kuyusu açılmış ayrıca 174 üniteye pompa montajı yapılmıştır. 

C) Elektrifikasyon 
Devlet Bütçesinden verilen ödenek 
Köy elektrifikasyon yatırımı 40 000 000 Tl. 
Köylü katılımı 30 000 000 Tl. 
Özel idaer yardımı 14 000 000 Tl. 

Toplam : 84 000 000 Tl. 

Temin edilen ödeneği ilâve olarak 39 milyon liralık talebedilen ek ödeneğin de sağlanmasiyle 1968 yılında fiilî yatırım 123 milyon lirayı 
bulacaktır. Bu ödenekle cem'an 1 514 köy elektrifikasyon tesisi üzerinde çalışılmış olacak ve sene sonunda 800 köy ikmal edilerek vatanda
şın hizmetine sunulacaktır. 

Böylece 1967 yılı sonunda Türkiye'de elektrikli köy oranı % 2,5 iken bu değer 1968 sonunda % 4,7 ye yükseltilmiştir. 

BÖLÜM - VI 

Plân hedefleri - dilek ve temenniler : 
A) Köy yolları : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde köy yolları yapımında grup köy yollarına ağırlık verilecektir. Bu yeni şebeke takriben 64 000 Km. civarın

da olacaktır. Bu yollar 1 ııci sınıf köy yolu standardında bakım masrafı az, ömrü daha fazal olacak şekilde inşa edilecektir. 
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İkinci plân döneminde 17 500 Km. yüksek standartlı yol yapılmış olacak ve bunun 3 100 Km. si 1968 yılında ikmal edilmiş bulunacaktır. 
1969 yılında 3 300 Km. grup köy yolu yapılması öngörülmektedir. 

B) İçmesuları : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 12 500 ünitenin sıhhi ve yeterli içme suyuna k a v u ş t u r m a s ı öngörülmüştür. Böylece 1972 yılında içme 

suyuna kavuşan ünite adedi 35 978 e ulaşmış olacaktır. Bu tempo ile gidildiği takdirde 1982 yılında içme suyu getirilmiyen köy kalmamış 
olacaktır. 1969 bütçe yılında, en az 2 500 köye sıhhi ve yeterli içme suyu getirilmesi programlaştırılımştır. 

,C) Elektrik : 
Köy elektrifikasyonu hizmetleri için İkinci 5 Yılılk Plânda belirli bir hedef verilmemiştir. Ancak yıllık programlarda asgari 1 000 

köye elektrik verilmesi öngörülmektedir. 

BÖLÜM - VII 

Plân hedeflerine göre 1969 yılı ödenek ihtiyacı : 
A) Köy yolları : 
Kabul edilmiş bulunan aks yolları (grup köy yolları) standartlarına göre yaz ve kış geçit veren bir yolun makina amortismanı ve köylüden 

sağlanan işçilik hariç 1 Km. yapım maliyeti ortalama 100 000 liradır. 
13una göre 1969 yılında; 
Yapım için 3 300 x 100 000 : 330 000 Tl. 
Onarım için 500 x 30 000 : 15 000 000 Tl. ya ihtiyaç vardır. 

Köprüler : 
Köy yolları üzerinde ve açıklığı 10 metreden büyük köprü talepleri her yıl artmaktadır. 
1969 a l ında yapılması istenen 3 600 talep mevcuttur. 1966 yılında mukaveleye bağlanmış ve TOK eliyle inşaatına devam edilen köprüle

rin 1969 yılında ikmali için 8 milyon liraya ve yine Köy İşleri Bakanlığınca 1968 de ihale edilen ve devam eden sari mukaveleli köprülerin 
1969 yılı ödemesi 25 milyon liradır. 

1968 yılında yeniden ele alınacak köprüler için de 12 milyon lira olmak üzere cem'an 45 milyon liraya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tesisler : 
32 ilde yeniden yapılması zaruri olan atelye - garaj ve anbar tesisleriyle 1967 - 1968 de ihale edilen tesislerin 1969 da ikmali için 12 milyon 

liraya zaruret görülmektedir. 
Böylece 1969 yılında yapılacak köy yolları faaliyetlerinin plân hedeflerine uygun olarak ifası için cem'an 402 milyon liraya ihtiyaç hâsıl 

olacakür. 

file:///Buna
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Bu miktarı karşılamak üzere : 
a) 1969 yılında Plânlama teşkilâtınca verilmesi öngörülen 180 000 000 
b) Özel idareler tahsisi 100 000 000 
c) Köy yardımı 35 000 000 

Toplam 315 000 000 
liranın tahsisi mümkün olacaktır. 

ıBu durumda yapılan çalışmaların heder olmaması ve her yıl artan taleplerin asgari bir ölçüde karşılanabilmesi için : 
402 X 10° - 315 X 10ö = 87 000 000 TL. ihtiyaç vardır. 
B) İçmesuları : 
1969 Bütçe yılında 5 000 ünite üzerinde çalışma yapılacak ve bunun 2 500 adedi yılı içinde ikmal edilecektir. 
1968 ve daha önceki yıllardan Ibağhyarak 1969 yılma devreden işler 210 000 000 liraya' ihtiyaç göstermektedir. 
Ayrıca, 1969 yılında yeniden ele alınacak ünitelerin içmesuyu inşaatlarının ikmali için de bir miktar ödeneğin tefrikine zaruret .olacaktır. 
Diğer taraftan içmesuyu bakımından özellik arz eden Dicle - Fırat havzasındaki 3 702 aded ünitede yaşıyan 714 057 nüfustan ancak 160 000 

ne yeterli içmesuyu getirilebilmiş daha 2 840 ad-cd yerleyim ünitesi susuz kalmıştır. Bu havzanın âzami 5 yıl içerisinde içmesuyu probleminin hal
ledilmesi lüzumlu görülmektedir. Bu bakımdan her yd^lâve olarak 3 milyon lira tahsis edilmesi yerinde görülmektedir. 

Böylece 1969 yıh içmesuları için : 
Devam eden işler : 210 000 000 TL. 
Yeni işler j 40 000 000 TL. 

• T o p t a : 250 000 000 TL. ya 

irtiyaç olup munzam olarak 250 X 106 - 210 X 10° = 40 000 000 liranın verilmesi zaruri olmaktadır. 

C) Elektrifikasyon : 
1968 yılma kadar Türkiye'de 109,5 milyon lira sarfiyle ancak 906 köye elektrik getirilebilmiştir. Yapılan incelemelere gör* Türkiye'de 35 877 

ye ulaşan köy muhtarlıklarından ancak 25 000 kadarı elektriklendiril meye müsait görüLnıektedir'. Bu bakımdan her yıl asgari 1 000 köyün elekt
riğe kavuşturulması halinde dâvanın ancak 25 yılda halledilmesi mümkün olacakür. 

Devlet Bütçesinden 1969 yılı için geçen yıllara nazaran daha fazla ödenek tefrik edilmişse de bu ödenekte 1968 yılında devam eden 714 köyle 
birlikte ancak '1 100 köyün elektriklendirilmesi sağlanabilecektir. 
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BÖLÜM - VIII 

1968 ve 1969 yılı ödenekleri 'mukayesesi 

Cinsi 1968 1969 Artış 

Eöyyolu 2Û3 360 000 210 770"oOO + % 3,5 
İçmesuyu 235 000 000 210 000 000 25 Milyon lira 

azalma var 
Elektrik 42 500 000 80 000 000 + % 88 . 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere yol hizmetlerinde ödenek akımından önemli bir artış olmamış bilâkis içmesuyu ödeneklerinde ise 
25 milyon liralık azalma olmuştur. 

Ancak köy 'elektrifikasyonumda iki misli bir artış kaydedilmiştir. Bu bakımdan gerek plân hedeflerine ulaşılması ve gerekse artan taleplerin 
zamanında karşılanabilmesi için yol ve içmesıı ödeneklerinin de artan hizmetler -muvacehesinde çoğalltlması gereklidir. 

Dilek ve temenniler 
1 - Genel hususlar : 
a) Köye götürülen hizmetlerde sürat ve kolaylık sağlamak bakımından hazırlığı ikmal edilmiş ve mütalâaları alınmak üzere bakanlıklara 

sevkedilmis. bulunan Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların Teşkilât Kanunları biran önce çıkarılmalıdır. 
Zira, bugün muhtelif bakanlık ve genel müdürlük bütçeleri içersinde mütalâa edilen bu hizmetlerin tek bütçe içersinde toplanıp bir elden 

şevki idaresi bu suretle mümkün ve çok faydalı olacaktır. 
b) Raporun III bölümünde verilmiş bulunan envanter durumlarına göre alt yapı ihtiyacı temin edilmiş bulunan köylerimizin çofe az olması, 

buna mukabil yol, su ve elektrik tesislerine muhtaç köylerimizin büyük çoğunluk teşkil etmesi ve bu nisbette köylü ve köylü temsilcilerinin talep 
şiddeti karşısında; köy yolu, içmesuyu ve elektrik gibi temel yapı hizmetlerinde iller veya bakanlık tarafından hazırlanmış program hudutları 
içinde kayıtlı kalmıya imkân olamamaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığında kuruluşlara ve bizzat bakana hemen her gün 'devamlı bir şekikle yıllık programların dışında 2 milyar 900 milyon li
ra civarında y a t ı ™ harcaması gerektiren parakende talepler olmaktadır. 

Bu kadar geniş çaptaki talepleri asgari ölçüler içinde de oflsa değerlendirmenin müşkilâtı ortadadır. 
e) Köy yolu ve köy elektrik tesislerini 15 yd içinde, köy içmesularmı ise 10 yıl zarfında ikmal edilmesi hususunda Köy İşleri Bakanlığı 

YSE Genel Müdürlüğünce hazırlanmış bulunan uzun vadeli programın uygulanmasına hiç olmazsa 1970 yılında başlanmak suretiyle, memleketi
mizin kalkınması demek olan köy kalkınmasının ilk adımını teşkil eden alt yapı tesislerinin en geç 1985 yılına kadar ikmali hedef olarak alın
malıdır. 
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Kalkınma çabası içine girmiş, değişen ve gelişen memleketimizde geçmiş yıllarla kıyasilamamıyacak seviyede önem verilmiş ve çaba harcan
makta olmasına rağmen hâlâ bir kısım vatandaşlarımızın, 1985 yılında yola kavuşabileceğini düşünmek bile hepimize ıstırap vermektedir. Bu ba
kımdan ekonomik olması yanında sosyal niteliği de kaale alınarak köy yollarına yıllık programlarda daha da ağırlık ve öncelik verilerek ede 
alınması yerinde olacaktır. 

II - Köy yollan : 
a) Köy yolu bakım idame giderleri, «bütçenin cari harcamaları (A/ l ) kısmında mütalâa edilmekte ve yatırımları arttırmak için, cari harca-

malardaki artış teklifleri uygun görülmemektedir. Halbuki her sene yapılan köy yollarının ilâvesiyle bakım tulu artmaktadır. Ayrılan ödenek sa
bit kalınca, yeterli bakım yapılamıyacağı aşikârdır. Bu dunum, yapılmış yolların elden çıkmasına scbebolmaktadır. Bu bakımdan 1969 yılında 
38 500 Km. ye çıkan köy yolu şebekesinin normal bakımının yapılabilmcsi ve harcanan paraların heder olmaması için -beher Km. ye asgari 
1 000 lira olmak üzere cem'an 38 500 000 lira tahsisi zaruridir. Böylece 30 770 000 lira olarak tefrik edilen bakım ödeneğinin 8 milyon lira ilâ
vesiyle 38.77 .milyon .liraya çıkarılması uygun mütalâa edilmektedir. 

b) Halen köy yollarında çalışan makinalarm büyük bir kısmı ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan 1968 yılı idinde alınmış bulunan 
100 milyon liralık yeni makina parkı ile bu yıl köy yolları çalışmalarında bir hızlanma görülmüştür. 

Ancak tesviye olarak senede 7 000 Km. ye erişmiş olan köy yollarımızın kaplamaları yapılamamaktadır. Makina parkında mevcut kamyon ve 
yükleyiciler kâfi olmadığından sene ve sene artan bakım yolları lâyıkiyle Ibakılamamakta, yeni açılan yolların da 3 000 Km. si stabilize ile 
kazanabilmektedir. Binaenaleyh kaplama kapasitesinin tesviyeye paralel olarak artırılmasını sağlamak amaciyle hazırlanmış bulunan 80 mil
yon lira (değerindeki köy yollarında makina kapasitesinin dengelenmesi projesinin realize edilmesine öncelik verilmelidir. Bu proje realize edi
linceye kadar tesviye ile kaplama arasındaki 7 000 - 3 000 = 4 000 Km. yola ihale suretiyle stabilize malzeme seril eibilmesi için imkân sağlan
ması yerinde görülmektedir. Aksi halde kaplaması ve sanat yapısı bulunmıyan tesviye edilmiş yollardan vatandaşlarımızın istifade etmeleri 
mümkün olmıyacak, açılan yolun hizmete yaramamasHdiolayısiyle devamlı, haklı vatandaş şikâyetlerini mucibol a çaktır. 

Türk köylüsü yolun ehemmiyetini idrak etmiş, üzerine düşen görevi birkaç sene önceden yerine getirmiş makinalarm köylerine gelişini sabır
sızlıkla bekler olmuştur. 

Köylümüz kapalı kaderini yırtabilmek için. ma'hsulünü değerlendirebilmek ve köyünde Devlet memurlarım görebilmek için yolunun yapıl
masını istemektedir. 

YSE. Genel Müdürlüğü elinde asgari 7 000 Km. tesviye yapabilecek bir güç mevcuttur. Bu gücü değerlendirmek suretiyle vatandaşlarımı
zın hizmetine sunulması, Sayın Komisyonumuzun sağlıyacağı imkâna bağlMır. 

Bu itibarla raporumuzun VII nci bölümünde hesabını tafsilâtlı olarak verdiğimiz 87 milyon liralık asgari ihtiyaç miktarının bu teşkilâta 
•behemehal verilmesinin lüzumlu olduğuna kaani bulunmaktayız. 

c) İkinci Beş Yıllık Plâna göre mtemleketimfode mevcut 13 270 aded orman köyünün % 62 si bulundukları yerde kalkmdmlabileoektir. O 
halde her şeyden önce bu köylerin yollarının yapılması iktiza etmektedir. Orman köy yollannaöncelik verilmesi bakımından ilgili kuruluşlarla 
Ida koordinasyon yapmak suretiyle 1968 yılında hazırlanmış bulunan orman köy yollarının yapılması projesinin uygulanmasına 1969 yılında 
başlanması faydalı görülmektedir. 
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Orman köylerinin kalkındırılmasını büyük ölçüde etkiliyecek köy yollarının yapılabilmesi için bütçeye 12 milyon liralık özel bir ödeneğin 
ilâve edilmesi zaruri görülmektedir. 

III - K ö y içme su la r ı : 
İkinci Beş Yıllık Plânın 1969 diliminde hedef olarak verilen 2 500 susuz köye işmesuyu getirilmesini teminen asgari 250 milyon liralık imkâ

nın sağlanması icabetaıektedir. Oysaki bütçenin yatırım faslından 160 milyon ve transfer faslımdan da 50 milyon lira olmak üzere 210 milyon 
liralık ödenek tefrik edilebilmiştir. 

Bu ödeneklerle ancak devam eden işler yapılabilecek yeni bir işin programa alınamaması durumu ile karşılanacaktır. 
Yurt sathına yaygın olan sıhhi içmesuyu konusunun vatandaşların sağlık durumlariyJe yakmen ilgili olduğunu ve -ünden güne artan vatan

daş taleplerini âl nazarı itibara alarak, hic devam eden işi olmıyan bâzı illerde de iş yapabilmeyi teminen bütçeye asgari 40 milvon liralık ilâve 
yapılması şayanı temenni görülmüştür. ' 

1968 malî yılının ilk 9 ayı zarfında muhtelif kademelerec talebedilen köy içmesuyu hizmetlerinin malî yükü 1 milyar lirayı geçmektedir. Bu 
kadar geniş bir talep projeksiyonu içinde vatandaş dileklerinin asgari ölçüler içinde de olsa karşılanabilmesi için gerekli imkânların sağlanma-
smda zaruret vardır. 

IV - Köy elektrifikasyonu : 
a) Ook yakın bir zamanda ele alınmış olan bu hizmetle ilgili faaliyetler memnuniyet verici bir hıza erişmiştir. Ancak duyulan büyük ihti

yaç karsısında ve Türkiye'de köy elektrifikasyonu sorununun uygun bir vâdede (15 yıl) çözümünün mümkün hale getirilmesini teminen yılda 
asgarî T000 köy olarak ele alman elektrifikasyon çalışmaları senelik 1 500 köye çıkarılmalıdır. 

b) özellikle enerji temini ve teknik gereklere \ ıygun sistem emniyetini sağlayan köy elektrik tesisleri yapılması, grup köy elektrifikasyonu 
tatbikatına ağırlık verilmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. Grup köylere ait ortak yüksek gerilim enerji tesislerinin doğrudan doğruya Devlet 
^ t e r s inden finanse edilerek yapılması, bu hizmetlerin* daha âdil ve süratli bir şekilde yürütülmesi bakımından zaruri görülmektedir. Bu mak
satla bütçeye 20 milyon liralık bir ilâve yapılması uygun mütalâa edilmektedir. * 

c) Yapılan tesislerin işletme ve bakım işlerinin de ele alınarak hizmetlerin heder olmaması temin edilmelidir. Bu maksatla lüzum görülen 
'bakım, ekipman ve personelinin sağlanması için bütçeye 5 milyon liranın ilâvesi uygun mütalâa edilmektedir. 

d) Türkiye'de istihlâk edilen elektrik enerjisinin beher kilovat saatinden 1 kuruş köy elektrifikasyonu payı alınması ve bu konuda verilmiş 
bulunan kanun teklifinin öncelikle kanunlaşması, köy elektrifikasyonu finansmanlarının bütçe dışındaki imkânlarla arzu edilen seviyeye çıka* 
rılabilmesini temin bakımımdan faydalı görülmektedir. 
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TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLÜM - T 

Kuruluş, görevleri ve teşkilâtı 
A) Kumluşu : 
Topraksu Cene! Müdür lüğünün kuru luşu Vm yılında Tanın Bakanlığı Ziraat İşleri, Genel Mii-lür-lii^ü bünyesinde Suhvma ve K u r u t m a Subesi-

nin teşkili ile haşlar, $ube 1957 yılımla ToprakMuhaaza. , ve Zirai Sulama Rais in i haline getir ikuiş ve 1900 vılır.da da 7457 savıh Kan ım üo Top
r aksn Genel M ü d ü r d ü olarak faaliyete l e m i s t i r . Bi lahara Ba.kar.lar Kuru lunun 1(> . 7 . 1904 tarih ve r , 19 sayıl, K a r a r . ile kurulan. Köv M e r i 
Bakanlığına, bağlanmışt ı r . 

B) Görevleri : 
Topraksu Genel Müdür lüğünün görevleri özetle şöyledir : 
- Ziraato elverişli t o p a k l a r d a erozyonu d ı .nh ınnnk , se! sukunun. zarar lar ın ı önlemek, m y u toprak ta muhakmn, etmek ve koyv , k ve ^k; d iliği

nin. devamlıl ığını sağlan.ak maksadiyle lüzumlu tedlürleri almak, 
- Devletin hüküm ve tasarrufu at inida veya hums î mülkivetimieki yabanî zeytkdik, h a r n u p h d y snkızhly 1r.!:d!ı!.lv nmkikk, tabiî , ^ , kim 

lık, asitli, alkali veya t m h i y e r t o p r a k l a n ve ku ru tu lmuş saha lan ziraato elverişli hale g H k m e k , 
- Sulu ziraat sahalannda. suyun z i raat te knlkurdmasivle iL-li ;,.-:,v.i tesviv^m ve diğ.m t;,i]: . vî rukmm ve ,!:,= , ; ^ h . ^ h , , -=,.,-:•, - :; 

klmeaiui temin. etmek, 
- Sulama suyu ihtiyam saniyede 500 litr-,ve k a d a r (dan sulama, t - k l o m ı î k u r m a k veya, evvekm va.pnıms tesirleri, ikmal. jslah .o t ™ etmek 

ve işletmelerini sağlamak, 
- T o p r a k l a n n verimlliik, sulama, drermj, ayma ıslahı. aram. tevhulî ve kullanılabilum kabüiyHler i bakımından. hw tü'-lü etüd v » t.ojm.-k tah

lilleri ve sınırhuıdırılmasını ve toprak har i lakı r ım ) a n m a k , 
- - Toprak ve toprak verimli ükdum muhakmam, arazi ..slain ve zkaî suluma, ile alâkalı hm- t ü r I i- domm.e , e a.rmhmmbam yaymak, ön-^thn, e*i-

tiım ve teknik yard ımda buluran ak ve örrmk mahiyet le ç abmmla r yapmak, 
- Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zarur i kddığ ı hallere nmnbnsm kalnmk şarlh-m tümmm -mmyhm, nrmd t e k i d i n i Hamlamak. 
- Zirai sukuna, t op rak muhafaza ve arazi .slahı gibi h m k y e t b - d e irabı halinde birlikler, oHekbkla r , mütedavil sorma voli ve l a - e k i r s , hük

mî şahsiyeti haiz isletmeler ku rmak , 
- Topraksu kredi le r i ile çiftçi yatımrılar-.ın teşvik ekmek. 

C) T e ş k i l â t ı : 
Topraksu Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n bü tün Türkiye 'de .18 Topraksu bölge müdür lüğü, 5!) Topraksu başmühendislîyi, l.(i l âbo ra tuvan . d Tomarksu 

eğitim merkez müdür lüğü , 1 Topraksu Merkez A l ı ş t ı r m a Ens t i tüsü Müdür lüğü, 1 Topraksu Araş t ı rma Müdür lüğü , t Makimi îkn.nl Müdür lüğü, 
1 Kar tog ra fya Müdür lüğü ve 16 döner sermayeli khmme müdür lüğü mevcut tur . 

Topraksu Genel Müdür lüğünde çalışan personelim büyük bir kısmı Zi raa t Yüksek Mühendisi olup, Orman, inşaat , Kimya Mühendisleriyle 
JoolcHrlar da M İ M a m edilmektedir . Halen. teşkilâtta. 09G teknik eleman çalınmaktadır. 

http://Ba.kar.lar
http://ya.rd.rm
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BÖLÜM - II 

Topraksu Genel Müdürlüğünün 1968 ve 1969 yılı yatırım Mtçeleri ve Mukayesesi 

A) Topraksu Genel Müdürlüğünün 1968 yılı yatırım bütçesi : 

^ l a m a developmanı 
KüMilcm ve münferit sulamalar 
Toprak muhafaza 
Ih-cnaj ve arazi ıslahı 
Toprak ve su kooperatifleri 
Taşıt - makina ve ekipmanları 
Topraksu kredileri 

11) Topraksu Genel Müdürlüğünün 1969 yılı sabrım bütçesi 

Suhvma rlevckromanı 
::ü,::k:aı ve münferit «ulamalar 
Toprak muhafaza 
Drennj ve arazi ıslahı 
'•\rnrri ve su kooperatifleri 
T , 4 t - makina ve ekipmanları 

Proje 
adedi 

11 
193 

18 

38 

1 234 

Proje 
adedi 

9 
179 
18 
29 
35 

Proje saham 
hektar 

62 912 
38 962 
8 914 
9 574 
28 977 

10 789 

Proje sahası 
hektar 

51 368 
33 591 
8 813 
8 484 
19 783 

Y£ ıtırım tutarı 

61 874 000 
66 5S0 000 
8 625 000 
12 875 000 
36 205 000 
62 611 000 
29 712 821 

Ya atının rtutarı 

61 945 000 
73 577 000 
9 065 000 
13 140 000 
49 353 000 
41 254 000 

Topraksu Genel Müdürlüğünün 1968 yılı programına fföre 1969 yılında makina ve ekipmanlar bölümünde bir miktar düşme olmuştur Diğer 
taraftan Toprak ve su kooperatifleri bölümünde artış müşahode olunmaktadır. 

BÖLÜM - III 

Taşıt ve makina yatırımları 

Topraksu G'enel Müdürlüğüne taşıt ve makina yatırımları için ayrılmış bulunan tahsisat bâzı sebepler yüzünden m e r a m ı tam .olarak gerçek
leştirecek şekilde kullanılmamaktadır. Bilhassa arazi ıslah makinalannm dış memleketlerden ithal zorunluğu ve bu ithal muamelesinin mevcut 

http://kred.il
file://'�/rnrri
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kanun' ve takükler çerçevesinde bir yılda gerçekleşememesi makina yatırımlarının aksamasına sebebolmaktadır. Bugüne kadarki tecrübelerle an
laşılmıştır ki, dış mubayaalar için .1 yıl yetmemekte .16 aya ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim bu durum Devlet Plânlama Teşkilâtınca da tesbit 
ve ifade olunmuştur. 

Bilhassa altı aylık «kotaların ilân tarihlerinin malî yıla uymaması yüzünden döviz temininde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Şöyle ki; 4 (kak
ta ilân edilen kotadan hic faydaalnılmamakta ancak Temmuz ayında açıklanan kotadan faydalanma yönüne gidilmektedir ki, bu «amanda it
halât .gerçekleşememektedir. 

Taşıt durumuna gelince, malûm olduğu üzere bütün resmî sektörler gibi Topraksu Genel Müdürlüğü de taşıtları Devlet Malzeme Ofisinden 
temin etmektedir. Her yılm bütçe kanununda .kadroları -oıkan taşıtların bedelleri ofis hesabına yatırılmakta, eğer Devlet Malzeme Ofisi elinde 
taşıt mevcut ise teslim alınabilmekte aksi takdirde yatirım gerçekleşememektedir. 

BÖLÜM - 4 

1968 yılı çalışmaları 

A) Yatırım çalışmaları : (7 Aralık 1968 tarihi itibariyle) 

Küçük ve münferit sulama tesisi 
Sulama develapmanı 
Drenaj ve arazi ıslahı 
Toprak muhafaza 
Kooperatif projeleri 

Proje 
adedi 

6 
24 
16 
56 

Toplam 287 

Pfoie 
sahası 

hektar 

""26~384 
36 628 

7 128 
3 660 

16 046 

~ 8 0 ~ 8 4 6 

Kavdalanam 
çiftçi ailesi 

adedi 

30~584 
9 107 
4 316 
•3 538 
7 044 

54 589 

Yatırını 
tutarı 

^ x T o o o 
52 395 000 
12 0(92 O0O 
5 770 000 

32 '722 000 

168 !5;79 000 

B) Diğer çalışmalar : 
1968 yılı yatırım hizmetleri haricinde Topraksu Genel Müdürlüğünce 108 aded Toprak ve Su Kooperatifinin kuruluşu sağlanmış, 51 517 

aded toprak, 5 415 aded su numunesinin tahlili yapılmış ve 23 milyon hektar sahanım topraik etiütleri bitirilerek büro çalışmalarına gerilmiş
tir. Ayrıca 1 ,234 aded kontrollü kredi projesi hazırlanmış, ve bu projelerle 10 789 hektar arazide 29 712 821 Tl. lık çiftçi yatırım sağlamış
tır. Bu yatırımın 20 482 398 Tl. sı kredi olarak çiftçilere verilmiş, 9 230 423 Tl. sı da oiftçileree karşılanmıştır. 
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BÖLÜM - V 

Teklif ve temenniler 

Topraksu Genel Müdürlüğünce kuruluşları s a l m a n Toprak ve Su kooperatifleri Devlet ile çiftçi münasebetlerimi projeye ve anlaşmaya bağlıya
rak faaliyet gösteren kuruluşlar olarak görülmektedir. Hali hazırda Türkiye'de kurulmuş bulunan Toprak ve Su Kooperatifi sayısı 718 div. An
cak bu koperatiflenin kuruluşları Ticaret Kanunu hükümlerine göre olduğundan ve gerek yatırı n gerekse kredi temini konularında kısıtlayıcı hu
kukî ve malî durumlarla karşı karşıya bulunulduğundan Köy isleri Bakanlığı bu kooperatifler yerine ikame edilmek üzere «Toprak ve Su kaynak
larını Geliştirme Birlikleri» kısa adiyle «TOPSU Birlikleri» kanun tasarısını hazırlamış ve T. B. M. M. sine sunmuş bulunmaktadır. Bu kanun 
ile çiftçi, kamu tüzel kişiliği halinde teşkilâtlandırılmakta, % 50 ye kadar sübvansiyon verilmek suretiyle Devletin çiftçi yatırımlarına katılması 
sağlanmakta ve kontrollü kredi sistemi uygulanmaktadır. Meclisin üçüncü çalışma yılı 'gündemine de girmiş bulunan TOPSU Birlikleri kanun 
tasarısının biran önce kanunlaştırılmasında büyük fayda görmekteyiz. 

Yapılan çalışmaları düzenli hale sokmak, ilgili kuruluşlara yeteri kadar bilgi vermek ve dengeli toprak kullanıma için lüzumlu malteryiali il
gililerin istifadesine hazır hale getirmek,, Türkive topraklarının verimliliğini idame ettirmek, aynı zamanda toprak ve su kaynaklariyle ilgili me-
selrfleri teknik öıçüler içerisinde değerlendirebilmek gayesiyle hazırlanmakta olan ve pek müspet bir çalışma olduğuna manlığımız Türkiye ge
liştirilmiş toprak haritasına ait etütlerin 1969 yılında tamamlanacağını memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bu çalışmaların harita ve raporların da 
en kısa zamanda tamamlanarak Devlet ve özel kuruluşlar hizmetine verilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 

Topraksu Geneli Müdürlüğü bütçe ile kendisine verilen yatırım ödenekleri karşılığında proje tatbikatı dışında Türkiye geliştirilmiş toprak 
etüt ve haritalama işlerini yapmakta, çiftçilerin teşkilâtlandırılması için Toprak ve Su kooperatif 'eri kurmakta, çiftçilere toprak ve su muhafazası, 
çiftlik plânlaması, sulama suyu temini, sulama d-vcl«T>,nnm hizmetleri için teknik yardım projesi hazırlanmakta ve tatbikatlarında da yardımcı ol
makta, çiftçilere Ziraat Bankasından kredi temin etmek üzere gerekli projeleri tanzim ve tatbikatlarını kontrol etmekte, çiftçilere arazilerinin ne 
miktarda ve ne çeşit gübrelere ihtiyacı bulunduğunu tavsiye .edebilmek için toprak tahlilleri yakmaktadır. Bu nedenle Topraksu Genel Müdürlü
mü çalışmalarının değerlendirilmesinin yalnız Devlet yatırımları yönünden yapılmasının gerektiğini burada belirtmek isteriz. 

Toprak ve Su kooperatifleri ile yeraıltı «ularının 'geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların çok müsbet yolda ilerleme kaydettiğini de bu
rada belirtmek isteriz. Topraksumm DSİ Genel Müdürlüğü ve T. C. Ziraat Bankasının işbirliği ile yapmış olduğu bu hizmet takdire şayandır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü bugünkü kurulu m ..itibariyle, teknik eleman ve makina gücü de göz önüne getirilerek, bütçeden imkân sağlandığı 
takdirde 1969 yılı yatırım programının en az iki rmsli bir programı realize edebilecek bir potansiyeli haiz bulunmaktadır. Nitekim 1969 yılı ya
tırım programına girmek üzere ele alınacak yeni isler içerisinde 147 450 000 TL tutarında 376 adorl sulama projesi hazırlanmıştır. Ancak Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, Topraksu Genel Müdürlüğüne' teklif olunan yatırım bütçesinde indirim yapması nedeniyle 47 950 000 TL tutarında 153 iaded 
proje 1969 programına alınabilmiştir. Program di n kalan 99 500 000 Tl. yatırım bedelli 223 projenin tamamının veya bir kısmının tahakkukunu da 
sağlamak bakımından 1969 yılı Bütçesinin (A/2) bölümüne en az 25 milyon Tl. ödenek «ilâvesi kaçınılmaz bir zaruret halindedir. 
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TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B i l i c i BÖLÜM 

l imi t ler in niteliği ve yerkıo ^ I r m e gddi 

1. Toprak ve İskân İğleri Gkmel Müdürlüğünün teşkilât ve görevleri : 
a) Teşkilât : 
Müstakil büteoli olııi) 7116 sayılı Teşkilât Kanununun 1!) nen maddesi maekmH<e imar ve iskân Bakanlığı kumlusu içinde ver alan. Toprak 

ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlar K-milimim İh 'lYmnıuz 1<)(;4 t^ihti O/kk.i wyıb k^ariyle Koy isleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
Bu Genel Müdürlük; merkezde 5 daire ile 6 Şube Müdürlmkme ve taşra-da ko •<;* Tm>rak ve bMn Müdürümü ile 65 Toprak Komisyonu

na sahidir. 
Ayrıca topraklandım ve iA--.fi >e;k»mkkr-mu Avadenma Ham ve r.lhk m-r,r:r muk;; y ^ almış İMİnmiü ilke ve kabirlere uy^nıı şekilde 

projeü olarak ya,ma^!melorkd temm. lom ia:o-::ka i Varımsal YeHeşim ;YMe ve i, anlama (kar, kkskaukkı ile î) Tarımsal Yerleşim Htüt -
Proîo "î..^"l.,,<ı],ii,r, Vu-ukra- i',,kyA• ^ Emişim 

,k ( >ı( \ ] 1' 
t i Ls] ı ıj La ı< l od, m , , vl « >^ > > k t ı < i , , . - ) . ,1 * k n mı ı i ı i | , ( n m ı ş 

( L I >» ^ I ıı m ( 1 o o ( u OM1 n l d m 
id i «, < ıı (, a l »S d l k cl^lı ı < ' v ı ı . ' 1 i \ " l ı m ı B, , (Bi

li y iv ı ( l, - il e ı ı i) M M ,., ı ,1 ı d ^ ı I ı * ı j ' ı ı wıl ı i l 1 , ı • > ' ! , , ı 1 t Iı i m a 
ICMLÜ o h u m > l'1 k K k n d r h 1 ^ ( İL l L 11 1 i ı 1 ı l H M ^ ı m d< d <ou 
otu.Mj n İl ıl d m I ' n ,d , 1 o t ı ( s , ı s e T ı l < <. ı ııh t » - ı ' ı c ( . , U M - I , , >n M I ^ a ı l u h ı k 
tas i j n bu ı N ı l il il, ,m ı ı e di , 1 1ı m u 1 a ı I I *ı c ı , ı , . İ m ı 

i L v( L m ı ı (,((mi ı iıı , L » m tt . , v M > ı . ı , n i « . ıı ıı m i ( ( k l e ı m e 
v , ı 1 U . H n « u ' lı h a I , , , , « > i ı • x . (i kil m u l u m 1 , 1 ı n -

h J n > '•) ılı ! v m m ı l + n ı ^ 1- ' ı n M Ü , u ( , ı ı, K u m , K< mrs-
>om'I o u t i \ i u l u m i l f mı nncddımu M W n 4m ' 1 ". ı> lı 1 ı ' di ( 1 h ı v , ,>ıJ ı<mdı,ma B mmıu tadı l 
t ı s ı ı m m „ Jıahıı 1* s», kanl ık! » o l d ı g , m u < ı Uu < c k s . b lm ' u ' u a ı .>; n l iı 

B u n l a r d a n ; 
a) 2511) sayılı Kanun la ilgili tadil Lasar.mrm kanunlaşmadı takdi r inde ; 
- Baraj, hava alanı ve diğer sınai tesisler inşaası ve eski eserlerin korunması gibi amaçlar dolayısiylr yapılacak kamulaştırmalardan 

ötürü yerlerini terkotmek zorunda kalanlarmyrrişşliirilmesi mümkün olacaktır. 
- Yiyecek, yakacak ve yol masrafları hariç yapılacak iskân yardımları toklnma esasına göre yapılmış olacaktır. Bu suretle yerli halka 

borç karşılığında, göçmenlere ise hibe suretiyle taşınmaz mal verilmesindeki adaletsizlik ortadan kalkacaktır. 

http://iA--.fi
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- Uzun vadeli programlarla daha geniş bir vatandaş kitlesinin tanı ve şamil mânada iskânları ve müstahsil hale getirilmeleri mümkün ola
caktır. 

- İskânda kolaylık ve sürat sağlanması bakunmdan bir İskân fonu kurulmuş olacaktır. 
- İskân edileceklerin alacakları kamulaştırma bedelleri de kullanılmak suretiyle Devlet Bütçesine daha. az külfet vükleneeddir. 
- Hükümetimizin de kurucuları arasındabulunduğu Avrupa Konseyi İskân fonu gibi Avrupalılar" veya Milletlerarası fonlara iştirak edil

miş bulunması doiayısiyle dıs ka vmaklardan vardımlar sağlanabilmesi / hibe kabulü imkân dâhiline girecektir. 
- İskân için lüzumlu a r * / ™ toprakların s":, da l ınması vvva kamaiashrılması sağlanabilecektir. 
- Ciftci a i le lerde is,ekli o l an /mu s k i n d e n ^«-iiûl.u:k sur .d iyk/ sınai bölgelerde, şehir ve kasabalarda yerleştirilmeleri mümkün ola

cak t ı r / 

b) 4753 sayılı Kanunla ilgili tasarının kanunlaşması takdirinde ise; 
- Dağıtılacak arazi meyanına (arazisini satomk istiyen gerçek ve tüzel kişilerden satmalınaeak arazi) de dâhil edilebilecektir. 
- Anayasa Mahkemesince Anayasaya a y k ı r ^ ı yüzünden yürürlükten kaldırılan 21 nci madde yerine yeni bir hüküm getirilmektedir. Kanu

nen yürürlükte bulunan hadler uyarınca bâzı yarım kalmış kamulaştırma işlemlerinin ikmali ve topraksızların topraklandırılması mümkün ola
cak ve kamulaştırmada gerçek bedel ödenerek yammcak oh,n peşin tediyeler, arazisi kamulaştırılanların müşkül duruma düşmelerini önliye-
eektir . * - . - • • 

- (kol fandan, topraklandırılacak aileler tarn - . k m u^uloerk komnsal işletmelerin ihtiyaçları bulunan canlı ve cansız demirbaşları da ver
mek mümkün olacaktır. 

- Kamulaştırma ve sağa lmala rda gerdek Imdm, mahalli kuruluş ve halk temsilcilerinin de katılması suretiyle takdir edilecektir. 
- Tenraklardınlanlarm, Devlete olan borçlarım muntazaman ve vâdesinde ödemeleri halinde T. C. Ziraat Bankasının kendi öz kaynakların

dan da kredi almaları sağlanacaktır, 
- Hakinc adma müseecel olup, inıifaı her kır:».! bîr kamu kurulusuna verilmiş olan arazinin satışında, Köy isleri Bakanlığına öncelik ta

nınmak surekyle daha fazla topraksız köylünün i , ^ k h m d u ıbuası imkân dâhiline girecektir. 
- Toprak Kanununun uygulanacak her köye, devamlı olarak oturmak ve çiftçilik yapmak şartiyle, her sevivede teknik tarım tahsili yapan 

en çok 2 kişi yerleştirilecek v e onların teknik ve hUtfU e.alışmalarmdan köylünün yararlanması sağlanacaktır. 

2. Teşkilât kanunlarının ihtiyaçları lâyıkiyle fumlaması b a k a m d a n yeterlik derecesi : 
Eski yıllardaki şartlara ve bugüne nazaran „ k dar olan iş eeşidi ve bacmma göre hazırlanmış bulunan 1945 tarihli 4784 ve 1950 tarihli 

5613 sayıh kuruluş 'kanunları, plânlı dönemin ge^ekth'diği nitelikte' çalışmalar için voterli bulunmamaktadır. Bu hususu gören genel müdürlükle
re organizasyon anlayışı içerisinde yeni bir kuru'us kanunu hazırlığına'başlamış v e bu hazırlıkta modern çalışma esaslarına uyma ilkesini kabul 
etmiştir. Çalışmalar son etap'a gelmiş bu lunmaktak/ Bu çalışmaların vanışıra kaliteli hizmeti, kaliteli personele gördürme imkânını kısıtlıvan ve ça
tan personelin terfi edememesine sebebolan kadro darlığını gidermel/için 5613 sayılı Kanuna bağlı 1 sayıh cetvelin değiştirilmesine ait hazırlanan 
kadro kanunu tasam! Maliye Bakanlığına sevk edilmiştir. Bu tasarının biran evvel kanunlaşması lüzumlu bulunmaktadır. 
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İKİNCİ B ö L t M 

Hizmetlerin gelişmesi 

1. Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün -gelişmesine ait istatistik bilgiler : 

Topraklandırma ve mülkiyet tesbiti çalışmaları (1945-1968) 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 1968 yılı sonuna kadar 6 476 köyde uygulandığı ve 415 188 aileye yaklaşık olarak 260 000 000 Tl. borç

landırma bedeli karşılığında 21 005 629 dönüm toprak dağıtıldığı, ayrıca bu ailelere Kasım 1958 ayı sonuna kadar 30 949 071 liralık aynî ve 
nakdî yıllık işletme, kuruluş ve onarım kredisi verildiği, 1961 yılında durdurulan toprak dağıtımım mütaakıp devam eden mülkiyet tesbiti ve 
Hazine adına tescil ettirme çalışmaları neticesinde Hazine arazisinden 1 120 555 dönümünün 1968 yılında 23 298 hak sahibi aile reisine tevzi-
inin plânlanarak p rograma bağlandığı, bu programın da yıl sonuna kadar tahakkuk ettirileceği ve geriye kalan Hazine arazisinin de önümüzde
ki senelerde dağıtılmak üzere halen Hazine uhdesinde bulundurulduğu, 1945 ilâ 1968 tarihleri a r a m d a kamulaştırma yolu ile Hazine adına tescil 
ettirilen 753 893 dönüm arazi için 9 119 585 lira kamulaştırma bedeli ödendiği ve uygulama yapılan köylerle belediye tüzel kişilikleri adına 
26 216 470 dönüm arazinin orta malı mera olarak tahsis edildiği tesbit olunmuştur. 

1968 yılı çalışmaları : 
Toprak komisyonları tarafından 1968 yılında 231 köyde çiftçiyi topraklandırma kanunu uygulanarak tapuda Hazine adına yeniden 196 802 

dönüm arazinin tescil ettirileceği ve bu köylerin tüzel kişilikleri* adına orta malı mera olarak 500 000 dönüm arazi tahsisinin, 23 298 hak sa
hibi çiftçi aile reisine de borçlandırma suretiyle 1 120 555 dönüm arazi dağıtılmasının plânlanarak programa bağlandığı ve bu programın yü 
«onuna kadar tahakkuk ettirileceği memnuniyetle öğrenilmiştir. Bu programla ilgili olarak 198 köyde 1 600 231 dönümü Hazine, 1 526 697 dö
nümü toprak istiyen şahısların, 328 801 dönümü de mera olmak üzere cem'an 3 455 729 dönüm arazisinin toprak etütleri, yapılan plâna göre bi
tirilmiştir. 

İskân işleri (1950-1968) 
Yurdumuzun jeopolitik durumu itibariyle gerek dış memleketlerden gelenlerin ve gerekse yurt içinde ekonomik, sosyal ve millî güvenlik 

nedenleriyle nakledilenlerin yerleştirilip müstahsil hale getirilmeleri ile ilgili çok önemli iskân görevleri Toprak ve iskân İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından yürütülmektedir. 

•Bu hizmetler : 
1. Fert veya toplu olarak anayurda sığman göçmen ve mültecilere. 
2. Evvelce yasak bölge ilân edildiğinden nakle tabi tutulmuş, sonradan yasağın kaldırüması ile yerlerine iade edilen çiftçi vatandaşlara, 
3. Yurt içinde ekonomik ve sosyal nedenlerle nakil ve yerleştirilen ailelere, 
4. Kaçakçılığın önlenmesini sağlamak amaciyle Güney sınırımızda tesis edilen güvenlik şeridi içinde kalan köyler halkından yerleri değiş

tirilenlere, 



20 - Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü - 1191 -

link sahibi olmaları takdirinde ev, arazi kredi, tohunduk ve diğer çeşitli yardımlarda bulunmayı kapsamaktadır. 
a) Kısaç, temas edilen bu hizmetler cümlesinden olarak 1968 y d / s o n u n a kadar yurda gelen iskân hakkına sahip 38 275 çiftçi ve sanat

kâr göçmen ailelerine, şehir ve köy tipi 37 235 ev verilmiş, 9 481 251 Kg. tohumluk dağıtılmış, 62 9G2 parça tarım aldt ve aracı tevzi ve 
1 163 146 dönüm arazi tahsis edilmiş olduğu, sanatkâr göçmen ailelerine de 1 471 797 lira, ciftçi göçmen ailelerine ise 20 627 311 lira kredi yar
dımında bulunulduğu ve bu suretle göçmen ailelerinin üretken hale getirildiği anlaşılmıştır. * 

b) Yasakbğı kaldırılan bölgelere tekrar gönderilmelerini kanuni süresi içinde talebedilen ailelere de imkânlar oranında gerekli yardımın 
yapılarak iskânlarımın sağlandığı tesbit olunmuştur. 

c) Ayrıca. Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı ve orman içindeki âfete mâruz bulunan köylerden olup, Van ilinin Özalp ilcesine bağlı Dö-
nerderc ve Emek köyleri sınırları içinde yeniden kurulan 2 köyef 160 ailenin evleri, ahır ve samanlı lar ı ve toprakları verilerek yerleştirildi
ği ve bu 2 örnek köy etrafındaki köylerde de örnek çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır. 

Bundan başka Samsun - Çarşamba ilçesinin Sığırtmaç Yeniköyünde, Konya - Yunak ilçesinin Sarıkaya köyünün Alibey yaylasında ve Kon-
ya - Ereğli ilçesinin Zengen köylerinde cem'an 407 aile için toprak kanunu hükümlerine göre 3 köy kurulduğu ve bu köylere yerleştirilen ailelerin 
üretken hale" getirildikleri; Trabzon'un Çaykara ilçesinde âfete mâruz köylerden alınarak Ilatay ili Kırıkhan ilçesinde imar ve iskân Bakanlı
ğınca ev]eri yapılarak yerleştirilen 408 ailenin 378 inin toprak kanunu hükümlerine göre Amik ovasından 8 480 dönüm arazi verilmek suretiy
le iskânlarının tamamlandığı öğrenilmiştir. 

d) Güney sınırlarımızdaki ^ güvenlik şeridi İçinde kalan köyler halkından başka yerlere nakillerini istiven 84 ailenin evleri yaptırılmak, top
rak ve tamu alet ve araçları verilmek suretiyle Yozgat ve Bursa illerine bağlı köylere yerleştirilmelerinin'sağlandığı ve üretken hale getirildik
leri tesbit olunmuştur. 

Köy envanter etüdü işleri (1962 -1968) 
Köy envanter etüdü işlerine, 18 . 4 . 1961 tarih ve 5/1108 savılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde 17 ilde 

mahdut ölçüdeki iskân sahalarını tesbit amaciyle, 1962 yılmda' başlanmış ve DPT müsteşarlığınca kabul oluna, 5 yıllık projesine göre bu hizmet, 
yurdumuzun bütün köylerini içine alacak şekilde genişletilmiştir. 1968 yılında 5 304 köyün envanter etüdü yapılarak böylece bütün yurdun 35 623 
kövüne ait envanter etütleri bitirilmiştir. " 

' B u etütlerden diğer kuruluşların da yararlanabileceği temel bilgilerin toplanarak yayınlanmasına çalışıldığı, 46 ile ait etüt ve derleme sonuç
larının birer kitap halinde bastırılarak ilgililerin favdalanmas, için dağıtıldığı, diğer illere ait kitapların da 1970 ydı sonuna kadar hazırlanıp 
bastırılacağı, ayrıca köy envanter etütlerinin, köy sedyesinde özet hale getirilmek suretiyle hazırlanan köy kütüklerinden 45 ile ait birer adedinin 
vali ve kaymakamlarla, diğer idari makamların fa aklanmaları için mahallerine gönderildiği ve diğer illere aidolanlarm da hazırlandıkça peyder
pey gönderileceği öğrenilmiştir. 

' Etütler sonucunda ortaya çıkan verilere göre; tasarruf, mülkiyet, arazi kullanma ve yeterlik durumları tesbit edilerek yerleşim ve topraklandırma 
imkânı görülen yerlerde, gerekli plânlama ve proje ve uygulama işleri ele alınmaktadır. 

Köy imar plânları ve inşaat işleri (1964 -1968) 
Bu hizmet, raporun birinci bölümünde açıklandığı gibi 196i yılı Temmuz ayında 6/3349 saydı Bakanlar Kumlu kararı ile imar ye iskân Ba

kanlığından Köy İşleri Bakanlığına, daha sonra da ilgisi dolay isiyle Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Hizmetin gereği 
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olan köy kalkınması ile ilgili köy imar plânlarının yapılması; konut, işletme binaları ile bunların dışındaki diğer bakanlık ve müesseselerin görev
leri arasına girmiyen köy kamu hizmetleri için gerekli bina ve tesislerin, sağlığa uygun, sağlam ve ucuz olarak inşasının sağlanması, köylerde 
kendi evini yapana yardnn metodunun uygulanması, bu işin gerektirdiği etüt ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gibi işler 1964 Temmuz 
ayından itibaren bu genel müdürlükçe yürütülmeye başlanmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde; Antalya - Korkuteli - Akyar köyünde 91 konut ile 7 ahır ve samanlık; Eskişehir - Sivrihisar -
Çaykoz köyünde 66 konut; Nevşehir - Kozaklı - Apti, Afyon - Bolvadin - Kemerkaya, Kayseri - İncesu - Sürme köylerinde toplam olarak 284 ve iz
mir - Bergama - Yalnızev ve Kadriye köylerinde 35 konut olmak üzere kendi evini yapana yardım metodu ile cem'an 476 konut ve 7 işletme binası 
yapıldığı, köy imar plânlarının hazırlanması ile ilgili olmak üzere karşılaşılan taleplerin tahsisat ve personel imkânlarının müsaadesi nisbetinde ye
rine getirildiği ve 32 köye ait imar plânlarının tamamlanarak mahallerine gönderildiği tesbit olunmuştur. 

2. Gelecek yıllara ait program ve tasavvurlar : 
Köy envanter etütlen : 
Bütün yurt köylerinin bu yıl bitirilen envanter etütlerinin topraklandırma ve iskân bakımından değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçla

rının toprak komisyonlarının çalışma programlarının tanzimine ışık tutması ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Değerlendirme çalışma
ları 1970 yımıda bitirilecektir. Büyük emek ve masraflarla yapılmıış bulunan bu etütlerin aktüalitesini muhafaza etmesi için genel müdürlüğün 
mahallî organları tarafından, masraf yapılmadan ve köye gidilmeden, belirli periyotlar içinde revizyona tabi tutulacağı ve ayrıca şimdiye ka
dar yapılmış b u t a a n topraklandırma çalışma!armm köy ve köylü ailelerinin ekonomik hayatına ne yönden ve no derece etki yaptığının örnek
leme metodu ile araştırılarak sonuçlarımdan dağıtımlarda yararlanılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Topraklandırma ve ımülkiyet tesbiti çalışmaları : 
Köy envanter etüdü yapmakla görevli toprak komisyonlarının da katılması ile 1969 yılında 65 toprak komisyonunca kapasitelerinin âzamisi 

kullanılmak suretiyle yapılacak olan 1969 yılı toprak "dağıtımları; Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile tüzüğü, kalkınma plânı ve 1969 progra
mındaki esaslara uyularak yapılacaktır. Köylerde tesbit edilen işletme tipine ve dağıtılacak Hazine arazisinin inkisafî ve detaylı olarak yapıla
cak toprak etütalerine dayalı kullanma kabiliyetlerine ve ekonomik analizlere uygun işletme plânlarının öngördüğü aynî ve nakdî kredilerin, 
canlı ve cansız demirbaşların verilmesinin bu dağıtımların esasını teşkil edeceği memnuniyetle öğrenilmiştir. Alınan bilgiye göre; 1969 vıhnda 
toprak komisyonları tarafından yaklaşık olarak 21 000 aileye 1 100 000 dönüm arazi dağıtılacağı ve köy tüzel kişilikleri adına da 500 000 dö
nüm or tamahmera tahsis olunacağı ve bu hususlarla ilgili işlemlerde ihtilâflara, hak ziyama ve teknik hatalara meydan verilmemesi için ge
reken idari ve teknik tedbirlerin alındığı anlaşılmıştır. 

Yapılacak toprak dağıtımlarının daha çok aileyi kapsaması, verilen toprakların aileler için daha yararlı olması ve doiayısiyle kalkınma plâ
nının ilke ve tedbirlerine daha uygun bulunabilmesi için Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlık makamına sunulan Toprak Kanunu 
tadil tasarısının biran önce Yüce Meclise sevk edilerek kanunlaşması gereklidir. 

Topraklandırılan ailelerin verilen topraktan âzami verim almaları ve bu suretle daha çabuk ve arzu edilen şekilde kalkınabi lmesi için göç
men kabul ve yetiştirme merkezlerinde çok yönlü olarak eğitilmeleri için hazırlıklar yapdmaktadır. 
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İskân çalışmaları : 
Genel nüfusumuzun % 69 unun yaşadığı köylük alanda esas geçimi tarıma dayalı bulunan çiftçi ailelerinin kendi kendilerine geçinebilir ve 

gelişebilir bir yapıya ulaştırılması için yerlerinde veya yurdu: imkân bulunan diğer yörelerinde yerleştirilmeleri veya kalkınma plânı gereği ola
rak tarmı dışı sektörlere aktarılması için günün gerçeklerine ııygun bir iç iskân politikasının tesbitine yararlı çok değerli doneleri veren köy envan
ter etütlerin,! bu amaçla değerlendirilmesi işlemlerine hızla devam edilmektedir. Diğer taraftan günün gerçeklerine ve plân ilkelerine uygun yurt 
dışından gden veya vurt içinde, ekonomik ve sosyal nedenlerle yerinde veya başka yerlerde, tarım içi ve dışında iskânlar! gereken ailelerin iskân
larını sağlamak üzere* büyük emeklerle hazırlanıp' halen Yüce Meclis gündemdnde bulunan 2510 sayılı M â n Kanunu tadil tasarısının biran önce 
kanunlaşma*, sağlanmalıdır Göçmen kabul ve yetiştirme meri-özlerinin eğitim maksadiyle bu işler için kullanılması hamlıklarının başladığı anla
şılmıştır. " " * ' 

1950 yılından sonra Bulgaristan Hükümetinin hudut kapılarını kapamaları yüzünden bir çok Türk aileleri bölünmüş ve bir kısım aile fertleri 
hudutlarımız'n dışında kalmıştı. Hükümetimizin Bulgaristan Hükümeti ile 23 Mart 1968 tarihinde yaptığı anlaşmanın Yüce Meclisçe kabulünü mü
taakıp anlaşma hükümleri uyarınca Bulgaristan'da kalan aile fertlerinin yurdumuza gelecekleri ve genel müdürlüğün bu hususta büyük hazırlık
lar içinde olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bunlardan başka Tunceli ilinde yasak bölge halkından olup, 5098 sayılı Kanunla eski yurtlarına dönen ve hak sahibi olan 128 ailenin Elâzığ 
ilinde konuklandırma suretiyle iskânlarının 1969 yılında başlıvacağı öğrenilmiştir. 

Ayrıca Keban Barajı göl sahasında kalan ve Devlet elivle 'iskânlarım talebeden 5 170 ailenin 1 712 si birinci derecede tarımla ilgili, 1 279 u bi
rinci derecede sanayi ile ilgili, 2 179 u da birinci derecede'meskenle ilgili iskân talebinde bulunmuşlardır. Toprak ve iskân işleri Genel Müdür
lüğü Keban Koordinasyon Kurulunca, yeni kurulan Keban İskân İcra Heyetince planlanacak iskân düzeninde, kendisine düşen görevleri yapmak 
durumunda bulunmaktadır. 

Köy imar plânı ve inşaat işleri : 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde başlamış olan köy imar plânı, konut ve tarımsal yapı araştırmaları projesi ile bu projenin devamı olarak 

örnekleme ile seçilen çeşitli köylerde araştırma uygulamalarına İkinci ve Üçüncü Beş Yılhk Kalkınma Plânı dönemlerinde de devam edileceği 
öğrenilmiştir. 

1969 senesinde ve mütaakıp ydlarda kendi evini yapana yardım metodu araştırma ve araştırma uygulamalarına devam edileceği, önceki yıllar
daki uygulamalardan; İkinci Beş Yıllık Plân için DPT Müsteşarlığına sunulan imar plânı, konut ve tarımsal yapı araştırmaları projesi gereğince, 
yurt eapmlda kırsal bölgelerde meteorolojik, tarımsal işletme ve topoğrafik faktörler göz önünde bulundurularak tesbit edilecek tahminen 93 tip plân 
•hazırliğında bulunulacağı, ancak yapılan araştırma ve araştırma uygulamalarının değerlendirilmeleriyle fafettir ve tip sayı ve çeşidinin değisebilece 
ği ve bu değişik şekle göre çalışmalara devam'edileceği anlaşılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 
1968 malî yılı yatmmlannm toumu : 
1968 malî yılı Bütçesinin y a t ™ harcamalarına 6 700 000 Tl. ödenek konmuş ve 'bu ödenekten şimdiye kadar 3 473 485 Tl. sı harcanarak aşağıda

ki maddelerde açıklanan işler yapılmıştır. Geriye kalan 3 226 515 Tl. sının da malî yıl sonuna kadar sarf edileceği öğrenilmiştir. 

A) Etüt ve proje giderleri (21.000) : 
'Bu bölümdeki 2 765 000 Tl. lık ödenekten şimdiye kadar : 
1. Topraklandırma ve yerleşim hizmetlerinin gerektirdiği etüt, plân ve proje çalışmalarını yapmak üzere, tarım sektöründe kabul edilen 

2 200 000 Tl. dan, 2 141 935 Tl. sının sarf «liMiği «-eri kalan 58 065 Tl. sı da yıl soruma kadar sarf edilerek pmgramm geçekleştirileceği 
2. Konut sektöründe bulunan, Keban Barajı inşaatı selbeibiylc arazileri su altında kalacak ailelerin yenideni iskânlannm ağlanması maksa-

diyle gereken etüt hizmetlerini karşılamak üzere kabul edilen 565 000 liradan 544 800 lirasının 'harcandığı, geriye kalan 20 200 liranın da .'yıl 
sonuna kaklar sarf edilerek hizmetin programına, uygun olarak t a m a m l a n a n ı , 

Böylece bütçenin etüt ve proje giderleri bölümünden. eem'an 2 686 735 Tl. nııı harcandığı, geri kalan 78 265 Tl. ınn da yd sonuna kadar sarf 
edileceği öğrenilmiştir. 

B) Yapı tesis ve büyük onaran giderleri f22,ÛOO} 
Bu bölümdeki 3 635 000 Tl. lık ödenekten şimdiye'kadar : 
1. İstanbul - Zeytinburnu, İstanbul - Tuzla ve Ankara - Akköprü (löçmen Kabul ve Yetiştirme merkezlerinin tefriş ve donatım islerinin prog

ramına uygun olarak tamamlandığı ve bu maksatla alman 543 000 Tl. sııun tamammm sarf edildiği, 
2. Yurdun muhtelif yerlerinde, k ö y l e r i kendi evini yapana yardım -metodu ile halka yaptırılacak konut ve isletme hinaları, inşaatı ye 

muhtelif köylerde yapılacak imar plânı, işletme ve konut* araştırmaları ve araştırma uygulamaları için, 1968 bütçesine konmuş olan 3 092 000 
Tl. sunn T. C. Ziraat Bankasında müesses fona aktarılması, t a l i y e Bakanlığımı, nakit*'devrini zamanında yapamaması sebebiyle gecikmiş ye 
ancak 450 000 Tl. lık kısmı 11 nci ayda yatırıldığı için Ihizmetie ilgili olarak çok az bir çalışma yapılabildiği, 

Böylece hüteenin yapı, tesis ve Ibüyük* onanım giderleri bölümünden toplam olarak 543 000 Tl. sıınn harcanchğı geri kalan 3 092 000 Tl. lık 
kısmının ise yıl sonuna kadar T. C. Ziraat Bankasındaki müesses fona aktarılacağı anlaşılmıştır. 

C) MaikSna ve teçhizat alından ve onaranları (23.000) : 
'Bu bölfümdeki 300 000 Tl. ödenekten : 
1. 50 000 Tl. sarf edilmek suretiyle toprak komisyonlarının optik alet ve malzeme ihtiyaçlarunn karşıland.ğı, 
2. Toprak Kornişonları tarafından tesis edilecek nirengi ve poligonlar için alman 250 000 TL odan. 193 750 Tl. l,k kısmının harcandığı, geriye 

kalan 56 250 Tl. lık "kısmının da yıl sonuna kaklar sarf edileceği, 
Böylece 'bütçenin makina, teçhizat alımları ve onarımları bölümündeki ödeneğin 243 750 Tl. nm sarf edildiği, geri kalan 56 250 Tl. lık kıs-

mının da yıl sonuna kadar harcanacağı öğrenilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

iSercnaye teşkili ve transfer İmamdan 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne .1968 yılında sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 14 405 538 Tl. ödenek verilmiştir. 
Bu ödenekten; 
1. Avrupa Konseyi İskân Fonunun muhtelif tarihlerde yapılmış olan 1 872 000 dolarlık istikrazın 1968 yılı taksit ve faizleri karşılığı olan 

980 000 Tl. sının ödediği , 
'2. 4753 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince çiftçi ailelerinin kuruluş - onarma ve yıllık işletme kredilerini karşılamak için T. C. 

Ziraat Bankasındaki özel fonun faiz ve masrafları karsdığı olan 382 538 Tl. nın adı geçen bankaya ödendiği, 
Özel fona yardım olarak kabul edilen 50 000 Tl. ödenekten Maliyece tasarrufa alman % 10 bölüm tasarrufu olan 5 000 Tl. çıktıktan sonra 

geriye kalan 45 000 Tl. nm özel fona yatırıldığı, 
3. Avrupa Konseyi Vekiller Komitesinin ve İskân Fonuna üye olmamız sebebiyle buraya kat.1acak temsilcilerin masrafları karsdığı olarak 

1968 yılı Bütçesine konulmuş olan 10 000 Tl. smldan 1 000 lirasının'sarf olunduğu, 
4. 2510 sayılı Kanuna göre iskân edilecek göçmen ve mülteci ve nakle tabi kimselere yapılacak yardımlar için alınmış «lan 146 000 Tl. sın-

dan 143 308 Tl. smın ödendiği, geri kalan miktarında ihtiyaç halinde sarf edileceği, 
5. Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım için kabul edilmiş olan 27 000 Tl. sının tamamen sarf olunduğu, 
'(i. Yurdumuza s a n m a s ı muhtemel göçmen ve mülieeüerin geçici olarak barmdırılmalanı için Kızılay tlmeJ Müdürlüğünce yapılacak yar-

dımlara iştirak için 1968 yılı Bütecsine konulmuş olan 100 000 lira ödenekten % 10 tasarruf düşüldükten sonra geriye kalan 90 000 Tl. sı ihtiyaç 
hâsd olduğundan bu miktarın sarf edildiği, 

7. Bide olmıyan sebepler dolayısivle zam.nnfda ödenmemiş olan muhtelif borç ve masrafları karşılamak üzere 1968 yılı Bütçesine konulmuş 
olan 50 000 Tl. ödeneğin tamammm sarf edildiği, 

8. Kamulaştırılacak arazi bdlelleri karşılı*/ ola,,,k 1968 v.lı Bütçesi ile kabul edilmiş olan 160 000 Tl. ödeneğin. Hazine ile şahıslar arasın-
daki ihtilâflarla ilgili dâvaların henüz neticelenmemiş olması" dolayısivle sarf edilemediği. 

9. Keban Baraj, göl sahasından çıkacak nüfustan "Devlet eliyle iskânlarını istiven ailelerin iskânı için tarım arazisi, konut ve işyeri arsası 
satmalınması veyajkamulaştırılması maksadivle 1968 yılı Bütçesine konmuş olan 2*500 000 Tl. ödeneğin' tamamı, (Maliye .Bakanl ık ile Müşte
reken hazırlanan sarf yönetmeliği gereğinc^) T. C. Ziraat Bankasındaki hesalba yatırılmak üzere gerekli işlemin yapıldığı ve Sayistayca vize 
edilen ödeme emrinin, * Maliye Bakanhğı Hazine (îenel Müdürlüğü ic Tediyeler Savmanlığma intikal ettirildiği 

10. Köy sınırları içindeki projeye müstenit koy teşebbüsleri "teşvik edilmek üzeVe il özel idarelerine yardım m a k s i y l e 1968 yılı Bütçesine 
konmuş olan 10 000 000 Tl. sı ödenekten; projeleri tetkik olunan 63 ile bağlı 806 köyde 306 projeye 10 . 12 . 1968 tarihine kadar 7 812 354 lira 
yardım yapıldığı, geriye kalan ödemeğin de malî yıl sonuna kadar sarf olunacağı, 

Mezkûr 306 proje tutarının, 18 776 497 lira olduğu ve bundan 11 538 845 lirasının köy katkısı ile k a r ş ı l a n d ı , öğrenilmiştir. 
-Bu duruma göre sermaye teşkili ve transfer harcamaları için bütçe ile kabul edilen ödenekten yapılan sarfiyatın maksada uygun olduğu 

görülmüştür. 

http://kat.1acak
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

1968 yılı cari bütçe uygulaması 

1. 1968 yüı cari bütçesinin çesdtli bölümlerinde mevcut ödeneklerin .kullanılmasında tasarruf zihniyeti ile hareket edildiği ve Hükümetçe 
yapılan tebliğlere uyularak âzami%asarruf sağlandığı, 

2. özellikle malî yılın son acar ında, zaruri masraflar dışında her hangi bir harcama yapılmadığı, 

3. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne, 1968 yılı card bütçesiyle cem'an 42 254 707 Tl. ödenek verildiği, yapılan harcamalarda her ba
kımdan dikkatli davramldığı görülmüş ve malî yıl sonuna kadar yapılacak harcamalarda da aynı zihniyetle hareket edileceği kanaatine varılmış 
olduğu, 

4. Mevcut kadro âle 1968 programının tahakkuk ettirildiği, hizmetin ifasında bir aksaklık olmadığı ve bu durumun da ciddî bir gayretin mah
sulü bulunduğu müşahede edilmiştir. Ancak bu raporumuzun 1 nci bölümünün. 2 nci maddesinde açıklandığı üzere kuruluş k a n u n l a r ı m revizyo
na tabi tutulması suretiyle kadroların miktar ve dlereco bakımından bugünün ihtiyacına cevap verebilecek hale getirilmesinin lüzumlu görüldü
ğü, 

5. 1968 yılında ek ödenek alınmadığı, ancak, maddeler arasında lüzumlu aktarmalar yapıkırak, ihtiyacın karşılanmış olduğu anlaşılmış
tır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 

1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre her hizmet için lüzumlu ödenek Maliye Bakanlığına ya
pılan teklifte tam olanak gösterilmişse de bütçede tasarruf sağlanması mülâhazasiylc bâzı ödeneklerin mezkûr Bakanlıkça indirildiği 

2. İnşaat ödeneklerinin plân ve projelerine tarnamen uygun olduğu, 
3. Ödeneğin fiilî Ikadroya yeterli bulunduğu, üst derece uygulanmasının; alt derece ve mevcut ödenekle karşılandığı;, açık maaşı ödenmedi

ği ; kadrosuz istihdam yapümadığı; merkez ve taşrada mevcut memur ve hizmetli kadrolarının m KIş ve aded itibariyle hizmetle oranlı olmadığı, 
bu hususun raporun 1 n c i bölümünün 2 nci mad'esinde de gerekçesiyle açıklandığı; kadro şişkin ligi bulunmadığı, 

4. Hizmetleri aksatmamak üzere tasarruflara bütçe teklifinde âzami derecede uyulduğu, yemi bir tasarrufa gitmenin imkânsız bulunduğu, 
5. (L) cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadro olmadığı, 
6. (D> cetveli kadrolarının hizmet durumunı. ve günün şartlarına 'göre aded ve ücret itibariyle ıkâfi görülmediği, 
7. Geçici görevlerin 3656 sayılı Kanunun 9 ucu m a d d e s i uygum oluğu, süreMi görev kadro atiyle ilgisi bu lunmada , bu yılda da aynı kad

rolara ihtiyaç duyulduğu, 
8. Ek görev ile doldurulan kadrolar bulunmadığı, 
9. Döşeme ve demirbaş ödeneğinin merkez v> taşra teşkilâttnda mevcut demiibaşların tamdr ve onarımı ıle cok mübrem olan ihtiyaçlara sarf 

edildiği halde dahi yeterli olmadığı, bu düşünce ile 1969 yılında bu ödeneğin bir miktar artırıldığı, 
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10. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin en verimli şekilde sarf edildiği, geciktirilen hizmetlerden ziyade, öncelik verilmesi gereken hizmetler 
için dilekler ve genel düşünceler bölümünde teklifler getirildiği, 
' 11. Halen Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan Pick-up, jeep, station wagon, kamyonet, kamyon ve traktör olarak (407) motorlu vasıta bu

lunduğu, bu miktarların (403) adedinin illerde toprak ve iskân müdürlükler,, toprak komisyonları, köy envanter etüt grupları, eğitim merkezleri 
tarımsal yerleşim etüt proje başmühendisleri ile tarımsal yenleşim proje ve uygulama grup başkanlıkları ve inşaat amirliklerinin gerektirdiği 
hizmetlerde, 4 adedinin de merkez hizmetlerinde kullanıldığı, * 

12. Yayın harcamaları, abonman, kitap satın alınması gibi bölümlerde cari yıl içindeki harca a,a şekillerine göre istenen ödeneklerin uygun ol
duğu, 

13. Yapılan incelemelerde, Toprak ve İskân isleri Genel Müdürlüğünün 1969 genel Bütçe teklifi içinde, cari giderlerde geçen yıllara nazaran 
bir artış görüldüğü, bu artışın cari hizmetlerin artmasından değil, Bakanlığın henüz -kuruluş kanunu ve müstakil bütçesi bulunmaması dolayısiy-
le Bakanlığa ait bir kısım masrafların bu Genel Müdürlük bütçesinde yer almasından ve maaşlı kadrolarda üst derece alanların ödenek farkla
rından ileri geldiği, 

Sonuç olarak Genel Müdürlüğün 1969 yılı genel Bütçe tekliflerinin yukarıda arz ve iizah edildiği üzere Başbakanlık emirlerine ve âzami tasar
rufa uyulmak suretiyle hazırlanmış olduğu görülmüştür.' 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

1. Toprak ve İskân isleri Genel Müdürlüğünün anahizmetlerini tesbit eden Çiftçiyi Topraklandırma ve İskân kanunlarında günün gerçek
lerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan tadil k ışmalar ın ın sona erdiği, bâzı yeni hükümleri ihtiva etmek üzere gerekli tasarıların hazır
landığı, bunlardan 2510 sayılı İskân Kanunu ile il çili tadil tasarısının Yüce Mecliste önem ve müstaceliyetine binaen geçici bir Karma Komisyonda 
görüşülerek Meclis Umumi Heyetine sunulduğu' ve halen gündemde bulunduğu, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tadil tasarısının ise, 
halen Başbakanlıkta olduğu ve yakında Yüce Meclise takdim edileceği öğrenilmiştir. Bunlardan; 

a) 2510 sayılı Kanunla ilgili tadil tasarısının kanunlaşması takdirinde; 
- Baraj, hava alanı ve diğer sınai tesisler in,ası ve eski eserlerin .korunması gibi lamaelar dolayısiyle yapılacak kamulaştırmalardan ötürü 

yerlerini tcrketmek zorunda (kalanların yerleştirilmesi mümkün olacaktır. 
- Yiyecek, yakacak ve yol miasrafiarı hariç yapılacak İskân yardımları borçlanma esasına göre yapılmış olacaktır. Bu suretle yerli halka 

borç karşılığında, göçmenlere ise hibe suretiyle taşınmaz mal verilmesindeki adaletsizlik ortadan kalkacaktır. 
- Uzun vadeli programlarla daha geniş bir vatandaş kütlesinin tam ve şâmil mânada iskânları ve .müstahsil hale getirilmeleri mümkün ola

caktır. 
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- İskânda kolaylık ve sürat sağlanması bala mından bir iskân fonu kurulmuş olacaktır. 
- İ s k â n edileceklerin alacakları Ikamulaştırma bedelleri de kullanılmak suretiyle Devlet bütçesine daha az külfet yüklenecektir. 
- Hükümetimiz de kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Konseyi İskân Fonu 'gibi Avrupalılar veya milletlerarası fonlara iştirak edilmiş 

bulunması dolayısiyle diş kaymaklardan yardımlar sağlanabilmesi ve hibe kabulü »imkân dâhiline girecektir. 
- iskân için lüzumlu arsa ve toprakların s a i m a m a s ı veya kamulaştırılması sulanabilecekti!'. 
- Çiftçi ailelerden istekli olanların, eğitimcim geçirilmek suretiyle, sınai bölgelerde, şehir ve kasabalarda yerleştirilmeleri mümkün olacak-

tır. 

b) 4753 sayılı Kanunla ilgili tasarının kanunlaşması takdirimde ise; 
- Dağıtılacak iarazi meyanma (Arazisini satmak istiyen gerçek ve tüzel kişilerden satmalınacak arazi) de dâhil edilebilecektir. 
- Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırılığı yüzünden yürürlükten kaldırılan 21 nci madde yerine yeni bir hüküm getirilmektedir. Kanunen 

yürürlükte bulunan hadler uyarınca bâz ı̂ yarım kalmış kamulaştırma işlemlerinin ikmali ve topraksızların topraklandırılması mümkün olacak 
ve kamulaştırmada gerçek bedel ödenerek yapılacak olan peşin tediyeler, arazisi kamulaştırılan lan., müşkül duruma düşmelerini önliye çektir. 

- Ö z e l " fondan, topraklandırılacak aileler tarafından kurulacak tarımsal işletmelerin ih t ivadan bulunan canlı ve cansız demirbaşları da 
vermek mümkün olacaktır. 

- Kamulaştırma ve s a t ı l m a l a r d a gerçek bedel, mahallî kuruluş ve halk temsilcilerinin de katılması suretiyle takdir edilecektir. 
- Topraklandırılanlarm, Devlete olan bordann , nnıntazam ve vâdesinde ödemeleri halinde T. (!. Ziraat Bankasının kendi öz kaynakların

dan da kredi almaları Bağlanacaktır. 
- Hazine adına müseccel olup lintifaı her hangi bir kamu kuruluşuna verilmiş olan arazinin satışında. Köy isleri Bakanlığına öncelik tanın

mak suretiyle daha fada topraksız köylünün topraklandırılması imkân dâhiline girecektir. 

- Toprnk Kanununun uygulanacağı her köye, devamlı olarak oturmak ve çiftlik yapmak sartiyle, her seviyede teknik tarım tahsili ya
pan en çok 2 kişi yerleştirilecek ve onların teknik ve. bilgili çalışmalarından köylünün yararlan ması" siağlanacaktır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün yapmakla yükümlü bulunduğu topraklandırma ve iskân, hizmetlerinin yurt gerçeklerine ve Kal
kınma plânlarına daha uygun olarak devam etmesini sağlamak mlaksadiyle yakında 'getireceği yeniıikler ve faydalan açıklanmış olan 2510 sayılı 
iskân ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tadil tasarılarının biran önce kanunlaşması için gayret sarfına, 
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2. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün taşra organlarından biri olan toprak ve iskân müdürlüklerinde, ilçelerdeki iskân şeflik ve 
memurluklarında (D) cetveline tabi 250 Tl. lık kadrolarda çalışmakta bulunan hademe (bekçi) ve benzeri hizmetlilerin münhasıran aldıkları bu 
cüzi ücretlerle çalıştıklarım ve Son derece perişan durumda bulunduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Toplam olarak 245 kişiden ibaret olan bu hiz
metlilerin kadrolarının 300 Tl. na çıkarılması ile bir ölçüde de olsa geçim sıkıntılarının azalacağını düşünmekteyiz. Teklif ettiğimiz bu artışın malî 
portesi ile bu kadroların ayrıntılı durumu şöyledir : 

Kadro unvanı 

Makinist 
Şoför yardımcısı 
Marangoz 
Tamirci 
i§çi 
Bekçi 
Hadem 

%< 

Halen aldığı 
ücret Tl. 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

% 35 zam 
6,5 emekli keseneği 

Teklif edilen 
ücret Tl. 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

Aded 

10 
12 
5 
2 

89 
26 

100 

245 

İlâve malî 
portresi Tl, 

7 200 
6 000 
3 000 
1200 

53 400 
15 600 
60 000 

146 400 
51240 
9 516 

207 156 

Bu (250) Tl. (D) cetveli kadrolarının (300) Tl. na çıkarılması ile bütçenin 12.210 Hizmetliler ücreti tertibine (197 640) Tl. mn ve 12.370 Emekli 
kesenekleri tertibine de (9 516) Tl. ödeneğin eklenmesine, 

zaruret bulunmaktadır. 
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TEŞKİLÂTLAMA VE KREDİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Sayın Bakanlığına 

Köylünün ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden ka lk ınmanı sağlayıcı köy ve köylü teşebbüslerini teşvik etmek, desteklemek ye teşkilâtlandır-
inak, köy sorunları üzerinde araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak üzere Köy y e r i Bakanlığı bünyesinde 8 . 8 . 1967 tarih, ye 2484 sa
yılı Bakanlık onayı ile 4 . 12 . 1967 tarihinde «Teşkilâtıama ve Krediler Genel Müdürlüğü/kunılmuştur. 

Genel Müdürlüğün görevleri, 1968 yılı faaliyetleri ile 1969 yılı bütçe teklifleri üzerinde yapmış olduğumuz inceleme ye .buna istinadeden teklif ye te
mennilerimiz aşağıda özet halinde sunulmuştur. 

Köy Meri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısında Genel Müdürlüğün teşkilât ve görevlerini belirten maddeler şunlardır: 
15. - 1 3 u kanunun 2 nci maddesinin (a), (m), (n) ve (p) fıkralarındaki görevleri ifa etmek üzere «Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü» 

»kurulmuştur. 
Madde 16. - Teşkilâtlara ve Krediler Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı Genel Müdür, Genel Müdür Muavinleri, Müşavirler ile Daire Baş

kanlıkları ve Şube Müdürlüklerinden teşekkül eder. 
Madde 17. — Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı; illerde Teşkilâtlama ve Krediler Müdürlükleri, uygun görülen yerlerde 

kurulacak araştırma müesseseleri ile Köy El Sanatlan Eğitim Merkezleri ve Kooperatifçilik Eğitim Merkezlerinden ibarettir. 
Kanun tanrısının 2 nci maddesinde Genel Müdürlüğün görevleri 'aşağıdaki şekilde tadadedilmiş Ibulunmaktadır. 
Madde 2. - a) Köylerin kalkındırılması mataadiyle köylüler tarafından girişilen teşeM)üsleringerçekleşmesi için; -köylülerin kooperatif birlik, 

dernek ve benzeri şekillerde teşkilâtlanmalarını teşvik etmek v e sağlamak, bu teşkilâtlarca girişilen faaliyetleri idari, malî ve teknik yönden destekle
mek ve bu maksatla Bakanlık emrinde bulunan ödenek, kredi ve fonları kullanmak. 

an) Köy el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı tedbirleri almak, kurslar açmak, köylülerin yeni bilgi ve hünerler 
edinmelerine yardım etmek, 

n) Orman içi ve kenarı köylerin balkındınlm darı maksadiyle diğer kuruluşlarla işbirliği içinde ve plânlı bir şekilde gerekli tedbirleri almak. 
p) Yukarıda sayılan görevlerin gerektirdiği, etüt, rasat, sondaj, envanter tesbiti, deneme; ekonomik, sosyal ve teknik araştırma; plânlama ve proje 

işleri yapmak veya yaptırmak. 

Kuruluş kanunu henüz çıkmamış olan Genel Müdürlüğe bağlı üç daire bulunmaktadır. Bunlar: 
a) El Sanatları ve Toplum Kalkınması Dairesi, 
b) Kooperatifçilik Dairesi, 
c) Orman Köylerini Kalkındırma Dairesidir. 
Kadro ve ödenek kifayetsizliğinden merkez ve taşra teşkilâtını henüz tamamlıyamamış olan Genel Müdürlüğün daireleri hizmetlerini merkezde mah

dut personel ve imkânlarla, illerde ise : 
a) El Sanatlan ve Toplum Kalkınması Dairesi, gezici usta öğreticiler, valiliklerinin görevlendirdiği üniteler ve eğitim merkezleriyle sabit kurslar 

vasıtasiyle, 
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*>> Kooperatifler Dairesi civar illeri <le kapsamına alan 9 ilde .bulundurduğu teknik elemanlar, Toprak ve İskân Müdürlükleri ile merkezden geçici 
görevle gönderilen Y. Ziraat Mühendisleri vasıtasiyle, 

' c) Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi halen hizmet götürdüğü 23 pilot proje bölgesinde bulunan 16 Grup Müdürlüğü yasrtasivle yürütmekte
dir. 

Genel Müdürlük üç dairesinin hizmet şümulüne giren müşterek etütleri -bu imfcânsızlıklarma rağmen 10 ay gibi kısa bir zamanda 2 390 kövde uygu-
lava,bilmiş, 'köylerimiz üzerinde böylece daha ilk yılında müspet <bir tesir .bırakmıştır. 

' Genel Müdürlüğün her üç dairesinin görevleri de İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer almış olup dairelerin faaliyetleri plânın ruhuna ve ön
gördüğü tedbirlere muvazi olarak yürütülmektedir. 

Genel Müdürlüğün 1968 ödenekleri ve gerçekleştirdiği hizmetler kısaca şöyledir : 

Kooperatifeilik Dairesi 
El Sanatları 
Toplum Kalkınması 
Orman Köylerini Kal. Dairesi 

Genel Müdürlük 

(A/ l ) 
Cari giderler 

2 797 000 
125 300 

828 534 

3 750 834 

(A/2) 
Yatırım 

ıharcamaları 

3 025 000 
4 800 000 

1 700 000 

9 525 000 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

10 000 000 
4 000 000 

14 000 000 

T 

'5 
4 
10 
6 

27 

'oplam 

822 
925 
000 
528 

275 

000 
300 
000 
534 

834 

Bu ödeneklerle dairelerin gerçekleştirdiği hizmetler şu şekilde özetlenebilir ¬ 

A) El sanatlan faaliyetleri : 
Yurdumuzda yaşıyan köylü vatandaşlarımızın 7 milyonu orman alanı içinde yaşamakta olup geçimleri genellikle tek veva sadece orman ürünle

rine dayanmaktadır. * Bunun dışında, babkçı ve sınır köylerimizin geçim -kavlakları' da yeterli değildir. 
Yukarıdaki özellikleri taşıvan köy ve kasabalarda el sanatları eğitimiyle ekonomik güçlerinin artırılması dairenin başlıca görevidir. 
Bunun dışında, ic ve dış*piyasalarda aranan, tutulan ve takdir edilen geleneksel el .sanatlarımızın tarihî gelişimi içinde yayılması ve vaşatılması 

amaç bilinmektedir. ' 
Sanayi Bakanlığı 1968 -malî yılı Bütçesinin 23.320 nei «Sanat modelleri satmalmnmsı ve dağıtılman,» maddesinde yer alan ye Köy isleri Bakanlı

ğına tefrik edilmiş bulunan 4 800 000 Tl. ödemekle adı «ec-cn daire, 1 Aralık 1968 tarihi itilbariyle 269 gezici halıcılık, trikotaj, battaniyceilik, doku
ma, sim-sırına, hububat saplarını değerlendirme v. s. gil>İ kurs açılarak 4 816 köylü vatandasın hüner edinmesi sağlanmış ye'kurslardan iyi ye pe
kiyi derece İle mezun olanlara % 50 W l a ve 5 sene vâde ile 1 861 aded tezgâh ve makimi dağrhlmışt.r. 
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19OT yılm, nazaran 1968 de % 82 oranında yani 1 530 900 Tl. lık fazla bir yatının harcaması tahakkuk ettirilmiş -bulunmakta, buna mukabil 1967 
ye nazaran açılan kurs adedinde % 31, kurslara devanı eden öğrenci adedinde ,% 33 ve nihayet damıtılan tezgâh miktarında % 111 bir artış sağlan
mıştır. 

^1%7 yılında Tuzla Eğitim Merkezi ile Sivas ve Bilecik sahit kursları faaliyetlerine 19158 de MuM Eğitim Merkezi ile Kastamonu Ağa, Meri «a»Iri-t 
a r s l a r ı eklenmiş, İsparta HaİK^k Enstitüsünün amlış hazırlıklarına, Beypazarı Eğitim Merkezi Varmalarına İnz verilmiş bulunmaktadır/ 

El sanatları konusunda, gerekli öğretmen ve önderimi, yetiştirmek, model, motif, desen a r t t ı rmak ve geliştirmek, personelin hizmet iri eğitimlerini 
yapmak amaciyle kurulan bu eğitim merkezleri ve sabit kurslarda halen 350 köylü vatandaşa 35 kız enstitüsü mezunu eğitim görmekte olup, monitör 
seviyede yetiştirilerek Haziran 1969 da -köylerine gönderilecek olanlara tezgâblariyle 1 500 Tl. çevirme »kredisi verilerek Melerinde bu sanatı dovam 
ettirmeleri, önderlik etmeleri ve yan gelir ağlamaları temin edilecek, 35 kız enstitüsü mezunu ise el sanatları öğretmeni olarak daire personeli arasımı 
alınacakta. 

Yine, süratle elektriğe kavuşan köylerimize büyük bir ihtiyaç haline gelen III ncü sınıf köy elektrikçilerinin yetiştirilmek amaciyle, muhtelif iller
den gelen 50 köylü gencin Ankara Göçmen Evleri'-Eğitim Merkezinde Y. S. E. Genel Müdürlüğü ile müştereken eğitimine başlanmış bulunulmaktadır. 

1967 de iştirak edilen Münih El S u t l a r ı Sergisi ile İstanbul Belediye Sarayında acılan hediyelik cs/ya sergilerine mukabil 1968 de Kuveyt, Münih. 
ve Filibe dış Fuar -ye sergileriyle İzmir El Sanatları Sergisi, Kayseri Fuarı, İzmir Karşıyaka Sergisi," İzmir Fuarı, İstanbul Beledive Sarayı Hediyelik Eş
ya Sergisi, Balıkesir Fuarı ve Ankara Yıba Çarşısı sergilerine* iştirak edilerek el sanatları mamullerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına çalışıl
mıştır. " 

b) Toplum kalkınması faaliyetleri : 
'Toplum kalkınması d i y e t l e r i n i n sistemleştirilmesi ve memleket şartlarına uygun bir metofclaştırmanın geliştirilmesi amaciyle, I). P. T. bünyesin

de, 1963 yılında «Toplum Kalkınmam Grupu» adiyle kurulmuş bulunan bu ünite kuruluşu sırasında, bu alanda yetişmiş yerli Ve yabancı uzmanları ile 
Köy isleri Bakanlığına intikal etmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kdavuzluğunda başlanılan toplum kalkınması deneme çalışmalarına, yurdun coğrafi bölgeleri dikkate alınarak seçilen 
pilot proje .bölgelerinde başlanmıştır. Bu çalışmalara bir süre de Köy İşleri Bakanlığında devam edilerek memleketimizin şartlarına uvgun olan bir 
köy kalkınmam metodu geliştirilmiştir. Bu metodun veya bu ö t emin adına toplum kalkınması, bir başka adiyle köv kalkınması metodu'denmektedir. 
Bu metodu «Sayısız problemlere ve sınırlı ekonomik olanaklara sahip küçük toplum birimlerinin, içinde bulundukları yasama şartlarını iyileştirmek 
amaciyle, halktan gelen programlara Devletin, Devlet tarafından götürülen hizmetlere halkın, imkânları ölçüsünde ve uyumlu bir organizasyon 'düzeni 
içinde gönüllü olarak katılmalarım sağlıyan bir kalkınma yoludur.» diye tarif etmek mümkündür. 

Bugüne kadar toplum kalkınması pilot proje çalışmaları 37 ilin 48 ilçesine sirayet ettirilmiş, bütün bu pilot proje bölgelerinde araştırmalar ya-
pılarak yayınlanmış, merkez kademesinde, il, ilçe ve köy kademelerinde toplum kalkınması metodunun tanıtılması amaciyle seminerler 'düzenlenmiş, 
köy önderleri ve muhtarlar için köy ve bölge sedyelerinde kamplar açılmış ve toplantılar düzenlenmiş, köy plânlama ve* tcskilâtlama çalışmalarına 
devam edilmiştir. Bakanlık içi ve^Bakanlık]ararası hizmet içi eğitimlerine, araştırma, koordinasyon ve işbirliği faalivetlcrine ^1968 vılında da imkân
lar ölçüsünde devam edilmiş, " yaz aylarında, kendi inisiyatifleri ile köy kalkınması kışmalar ına girişen üniversite ve yüksek öğrenim f i ğ i n e köv 
kalkınması konularında rehberin, yapılarak gençliğin bu "konudaki faaliyetleri teknik ve nakdî bakımlardan destek lennustır. 
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İkinci Bcs Yıllık Kalkınma Plânımızın birinci dilimi olan 1968 programında küçük toplum birimlerinin teşebbüs -üçünü geliştirme programlarına 
önem verilmiş ve bu 'amada Bakanlığın Toprak ve İskân İşleri Cenel Müdürlüğü bütee.hım 34 350 «KoV sınırları içindeki köv teşebbüslerdi teşvik et
mek üzere il özel idarelerine yardım» bölümüne 10 000 000 Tl. ödenek konulmuştur/ 

46 . 7 . 1968 tarihinde Sarf Yönetmedi lfcsmi (îazetede ilân edilen ödenekle ilgili çalışmaların 1 Aralık 1968 tarihine kadarki durumu sövled.r. 
10 000 000 Tl. ödeneğin : 

1 675 000 Ti. sı küçük projeler için her ile 25 000 Tl. olmak üzere valilikler emrine tahsis edilmiş, 
6 330 000 Tl. sı illerden gönderilecek projeler için, 3 büyük şehre 50 000 TL, Doğu ve Güney - Doğudaki 23 ilin herbiri için i 35 000 Tl. ve d i r 

illerimiz için 75 000 er Tl. olarak kontenjan tefrik edilmiştir. 
1 995 000 Tl. sı muacceliyet ve ehemmiyet kesbeddbilecek projeler için ihtiyat -olarak ayrılmıştır. 

Bitlis, Mersin, Samsun ve Amasya illeri hariç 63 ilden 128 tanesi yedek olmak üzere 403 proje gelmiş, 806 köyü ilgilendiren ye tutan 17 367 126 
Tl. olan 275 -projeye cem'an 6 363 098 Tl. tahsisat gönderilmiştir. Büvlece 10 000 000 Tl. dan 8 038 098 Tl. yani % 80 oranında gerçekleşme olmuş 
ve 11 004 028 Tl. halk katkısı -sağlanmıştır. 

Halen tetkik edilmekte olan projelere, ancak kâfi gelebileceği anlaşılan 10 000 000 Tl. hködeneğin bugüne kadar projelere tahsis edilen 
6 383 098 Tl. hk kısmıyla köylerimiz 17 367 126 Tl. kıymetinde tesislere kavuşturulmuş ve bu tesislere % 36 nisbetindeki Devlet katkısına mu
kabil vatandaş ve kooperatif katkıları % 64 .olmuştur. 

275 proje ile köylerimizin kazanmakta olduğu tesislerin başlıcaları şunlardır. : 

Toplam 
Tesislere oranı Miktarı Cinsi 

64 Aded Köy konağı 
34 
21 
20 
19 
12 
10 
10 

6 
79 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 2 3 
Teleüon tesisi % 12 
Köprj inşaatı % 7 
Sulama havuzu % 7 
Çamaşırhane - hamam % 6 
Elektrik tesisi !% 4 
Kaplıca tesisi % 4 
Değirmen % 4 
Turistik motel % 2 
Mezbaha sulama kanalı, 
fırın, konserve evi, süthane 
gibi tesisler. % 31 

275 100 
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c) Kooperatifçilik faaliyetleri : 
Köy ve köylü sorumlarına Çzümlenmesinde görevli bulunan Köy İşleri Bakanlığı, köyün ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınması

nı sağlayıcı teşebbüsleri teşvik etmek ve istihsal edilmekte olan tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak gayesiyle 1966 yılında Toprak 
ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kooperatifçilik dairesi kurmuş ve bu daireyi yurt çapında köye hizmet götürmek üızere görev
lendirmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 5.1. nci maddesinde de sarahaten belirtilmiş olan «Devlet kooperatifçiliğinin geliştirilmesini sağlıyacak tedbirleri alır» düsturu
na uvgun olarak birinci ve ikinci beş yıllık plânda öngörülen köy ve köylü sorunlarındaM ilkelerde ve uygulanacak .politikada kooperatifçiliğin 
yurt "çapındaki önemi açıkça belirtilmiş ve özellikle İkinci Beş Yıllık Plânın ilk dilimi olan 1068yıl. icra plânının köy ve köylü sorunlariyle il
gili 205 No. lu tedbirde ; 

«Özellikle orta ve küçük tarım işletmelerinin üretimi artırıcı modem girdileri ve tüketim mallarını daha ucuz ve kolaylıkla sağlamaları, 
ürünlerini en uygun şekilde pazarlıyabilmeleri içim kooperatifleşmeleri desteklenecektir. Bu konuda yeni kooperatif tipleri yaratmak yerine 
mevcutların kapsam ve faaliyet alanlarını geliştirerek tek bir kooperatif tipine gidilecektir. 

Köylerde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çalışan kuruluşlar arasında koordinasyon Köy İşleri Bakanlığınca 
sağlanacak bu yöndeki gelişmeler kamu fonlar ı ile desteklenecektir» denilmektedir. 

iBu çalışmaların memleket sathında hızla geliştirilmesi için bakanlık bünyesindeki Kooperatifçilik Dairesinin her türlü imkânlarla teçhiz 
edilmesi gerekmektedir. 

Kooperatifler dairesinin görevleri şunlardı : 
1. Kurulmuş ve kurulacak kooperatiflerde teknik, ekonomik, sosyal araştırmalar yapmak. 
2. Plân - proje, uygulama, izleme yapmak, 
3. TTzun ve kısa vadeli hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim .çalışmaları yapmak 
4. Kooperatiflere gerekli kredi ve finansmanları sağlamak. 
5. İç ve dış pazar çalıçmalariyle kooperatif ürünlerinin pazarlama çalışmalarını yapmak. 
6. İdari, mevzuat, yönetmelik ve muhasebe çalışmaları yapmak. 
7. Sunvey, plânlama, değerlendirme ve arşiv işlerini yürütmektir. 
Bugüne kadar 600 den fazla köyde kooperatif ön araştırması ve projesi yapmış olan Kooperatifçilik Dairesi 1967 yılında 7 056 965 Tl. tuta

rında, 
9 Mandıra, 
8 Depo ve baraka, 
1 Süt toplama merkezi, 
1 Süt fabrikası, 
1 Konserve fabrikası 
1 Packing hause 
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Olmak üzere 20 kooperatife ait 21 p ro j e™ uygulanmasını gerçekleştirmiş ve bütçede yer alan -ödenekten bu 7 056 965 Tl. life yatırımlara 
9S0 000 Tl. Devlet katkısı sağlamıştır. 1967 de mey<lana getirilen bu kooperatif tesislerinden 10 000 e yakın kövlü ailesi istifade etmektedir 

1968 cari ödenekleri Toprak ve İskân isleri Genel Müdürlüğü Bütçesi içerisinde yer almış olduğundan personel giderleri hariç bu ödenekler
den istifade edemiyen dairenin 3 025 000 Tl. tutarındaki yatırım harcamalarının 1 32(5 000 Tl. sı yine tarımsal kooperatiflere nakdî ve teknik 
yardım olarak tefrik edilmiştir. 

Bu 1 325 000 Tl. lı!k Devlet katkısıyla koraperatifçilik Dairesi 1968 yılında 10 763 306 Tl. tu tar ında; 
TO Mandra, 

8 Tavukçuluk, 
2 Süt toplama merkezi, 
3 Mahsul deposu, 
2 Balıkçılık, 

/olmak üzere 25 projenin uygulanmasını gerçekleştirmiş ve 12 000 e yakın köylü ailesinin bu tesislerden faydalanmasını sağlamıştır. 
Bu yatırım faaliyetlerinden başka Kooperatifçilik Dairesi son üç yılda 670 öna r t t ı rma ile 400 proje Yaraştırması yapmış, l l l % a t ı n m pro

jesine teknik yardımda bulunmuştur. 
Yine son 3 yılda düzenlenen seminerlerle 224 kooperatif idarecisi ile 60 muhasebecinin yetiştirilmesi sağlanmış, 7 koloperatör dış ülke seminer

lerine gönderilmiştir. 
1967 - 19-68 yılları Tarımsal Kooperatifleri (geliştirme Projesi gereğince Süt Toplama Merkezi ve Mandra projelerini uygulayan kooperatifler 

için işletmede gerekli kalifiye elemanların temini gayesiyle bu kooperatiflere mensup 10 kooperatif üyesi resmî ve özel müesseselerde süt ve süt 
mamulleri konusunda pastörize süt ve peynirci ustası ,olarak 3 er ay eğitime tabi tutulmuşlardır. 

1967 yılında 11 ve 1968 yılında 10 sayı çıkarılabllen Pazarlama bültenleri mevcut köy kooperatiflerine gönderilmek suretiyle pazarlama yönün
den de kooperatiflere faydalı olmaya çalışılmıştır. Ayrıca hazrılanarak bastırlan 24 000 aded tip statü ile 5 000 aded kuruluş rehberi de koope
ratif kurmak istiyen köylü vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 

1968 yılında hedef olarak alman 25 yatırım projesinin dışında 6 kooperatifin de 5 435 000 Tl. tutarındaki yatırımları daire tarafından 
projelendirilmiş, kooperatifler kendi malî imkânları ve kredi ile Devlet katkısı almadan yatırım uygulamasına geçmişlerdir. 
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1968 yılından hizmete açılan ve ortaklarına yılda 1 146 000 Tl. gelir sağlıyacağı tahmin edilen 6 423 54-3 Tl. değerindeki kooperatif tesis
leri şunlardır : 

Kooperatifin yeri Tesisin Cinsi 

1. i n k a r a - Nallıhan (Cayırhan) İstihsal Deposu 
2. Hatay - Kırıkhan ""* İstihsal Deposu 
3. Yozgat - Boğazlıyan (Yenifakılı) Un Fabrikası 
4. İzmir - Merkez Gümüşsü Packinghause 
5. İzmir - Seferihisar İstihsal deposu 
6. (Kayseri - Talaş Süt fabrikası 
7. Kayseri - Bünyan Süt toplama merkezi 
8. Trabzon - Toklu İstihsal Deposu 

Geçimi telk mahsule dayalı ve yetersiz toprağa sahip sahil köylerimizin balıkçılık konusunda kurmuş oldukları kooperatiflere balık av
lamak ve pazarlama konusunda 11 910 000 Tl. lık balıkçılık projeleri hazırlanmıştır." 

Yılda 20 000 ton balık istihsalini kapsıyan nu projeler3 yılda gerçekleştirilecektir. 

Projenin ihtiva ettiği konula r : 
1. Balikçı tekne ve ekipmanları, 
a) 6 büyük balıkçı tekne ve ökipmanı, 
b) 8 orta balıkçı tekne ve ekipmanı, 
c) 40 küçük balıkçı tekne ve ekipmanı 
2. 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu, 
3. 2 aded 20 ton kapasiteli frigofrik kamyon, 
Beheri 376 aileye hitabetmekte olan proje yılda net 8 375 202 Tl. kâr sağlamakta olup rantablitesi 76 dır. 

Orman Köylerini Kalkındırma Dairesinin faaliyetleri 
Tarihçe : 
lOrman köylerinin kalkındırılması hizmetlerinin menşe ve mesnedini 6831. sayılı Orman Kanununun 13 neti maddesi teşkil eder. 
Kanun mezkûr maddesiyle; devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da civarındaki ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkân 

olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturanlardan bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kalkmdırıtmaları müm
kün görülenlere düşük faizli (yıllık % 2 - çok yıllık % 1) kalkınma kredisi açılması hüküm ve imkânın getirmiş bulunmaktadır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 1956 yılından itibaren hizmet Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ele alınmış ve orman köylerinin kalkındı
rılması amaciyle bâzı çalışmalar yapılmıştır. 
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16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 sayılı kararnameye dayalı olarak Orman köylerini kalkındırma hizmeti ve bu hizmetle ilgili Orman Köyle
rini Kalkındırma Dairesi Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 

Orman Köylerinin Genel durumu : 
Hizmetin amaC1 orman köyleri halkının sosyal ve ekonomik hayat şartlarının ıslah ve yükseltilmesi olduğu gibi dağ bölgelerinde fizikî şart-

larm bir denge içerisinde düzenlenmesi suretiyle meskûn bölgeleri ve ovaları tehdideden sel ve erozyon tehlikelerinin önlenmesi ve bu ara
da özelikle ormanların tahribattan kurtarılması amacı da vardır. 

Orman köylerini kalkındırma hizmetlerini bir teşkilâta ve hattâ bir Bakanlığa mal etmek mümkün olmadığı cihetle konu bütün Devlet 
dairelerini ilgilendiren kompleks bir dâva olarak ortaya çıkar. 

Yapılan teshillere göre yurdumuzda 5020 adedi Devlet ormanları içinde, 8250 adedi de Devlet ormanları civarında olmak üzere toplam 
olarak 13 270 orman köyü bulunmaktadır. 

Genel köy sayısının % 38 ini ve genel köy nüfusunun % 32 sini teşkil eden 7 milyon civarındaiM orman köylüsünün % 96 sının çiftçilikle 
iştigal ettiği, buna rağmen anagelir kaynaklarının hayvancılık ve ormancılık olduğu dikkate almırsa orman köylerinde yaşıyan halkın sosyal 
ve ekonomik sorunlarına eğilme zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bir taraftan artan nüfus, diğer taraftan gelişen ekonomik şartlar muvacehesinde şehirlere doğru akımların çıkış noktasını teşkil eden or
man köylerimizdeki işgücüne 15 - 20 sene sonra şiddetle ihtiyaç duyulacağı hesaplanarak orman köylüsünü bulunduğu yere bağlamak için 
yaşama şart ve imkânlarını geliştirecek . tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Burada ilk alınacak tedbir elbette mahdut kaynak ve çetin çalışma imkânlarına sahip orman köylüsünün boş işgücünün değerlendirilmesi 
keyfiyetidir. 

Hizmetin yukarıda arz edilen geniş çerçeve içinde ele alınması ve 13 270 orman köyünde uygulaması mümkün görülmediğinden çalışma
lar muayyen kriterlere göre seçilmiş pilot - proje sahalarına inhisar ettirilmiş ve genellikle ekonomik gelişimi sağlıyacak tedbirler üzerinde 
durulmuştur. 

1969 yılı çalışma programı 23 pilot proje sahasının 1 136 orman köyünü kapsamaktadır. Merkezde 5 taşrada 18 teknik elemanla hizmetlerin 
yürütülmesinde Bakanlık içi ve Bakanlıklar arası sıkı işbirliğine önem verilecektir. 

Hizmetin amacı : 
Köye hizmet götüren bütün kamu kuruluşlariyle işbirliği halinde ve plânlı bir şekilde : 
a) Orman köylerinin bulunduğu yerdeki tabiî kaynakların geliştirilmesi ve işgücünün bu ortamda değerlendirilmesi, bu maksatla toprak

tan, sudan, her türlü vejetasyondan ve varsa muhitin diğer tabiî kaynaklarından rasyonel bir şekilde yararlamlması, işte ve işgücünde verim
liliğin artırılması, 

b) Değerlendirilmesi mümkün olmıyan işgücü fazlalıkları için tarım dışı yan gelir kaynaklarının geliştirilmesi, 
-c) Bütün bu faaliyetlerin toplum kalkınması kavram ve kapsamı içersinde geliştirilmesi ve örgütleşmenin teşvik edilmesi, 
d) Köylünün ferden ve birlikte yapacağı bütün gelişim projelerinin teknik ve malî yönden desteklenmesi. 
Orman köylülerinin kalkınmasında anahedefleri teşkil etmektedir. 
Yakardaki anahede fee ulaşılması halinde orman köylüsü Devletin imkânlarından yararlanmak suretiyle kendi imkânlarını da ortaya koya

rak hızlı, âdil ve dengeli bir kalkınma ortamına erişmiş olacaktır. 
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Bugüne kadar yapılan faaliyetler : 
Yurdumuzun çeşitli orman bölgelerinde bakanlıkça seçilen 23 pilot proje sahasının 19 unda bulunan 919 aded onman köyünde yapılan ç a l k a 

lar merkez ve taşrada sağlanan geniş çaptaki koordinasyonla gerçekleşfrilmiştir. 

a) 1957 - 1964 yılları arasındaki faaliyetler : 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi ile müesses fandan 7 pilot proje sahasında mevcut 53 orman köyüne 5 yıl zarfında cem'an 

1 739 220 Tl. ferdî kredi açılmış ve bnnnn 336 030 lirasının intikali sağlanmıştır. 
ıb) 1965 - 1967 yılları arasındaki faaliyetler : 
1. 1 211 üyeli 35 aded kooperatif kuruluşa 1 336 800 Tl. 
2. Çeşitli tarım ve hayvancılık kromlarında 4 550 çiftçi ailesine 16 517 428 Tl. 
-3. 438 halıcı kursiyere 450 179 Tl. 
Olmak üzere cem'an 6 199 çiftçi ailesine 18 604 407 Tl. kredi açılarak 10 438 617 Tl, ıım intikali sağlanmıştır. 

c) 1968 yılında yapılan faaliyetler : 
1 . 12 . 1968 tarihi itibariyle : 
1. 680 üyeli 24 aded kooperatife 1 621 750 Tl. 
2. Çeşitli (Tarım ve hayvancılık v. b.) konularda 2 462 çiftçi ailesine 7 043 942. 
3. 21 halıcı kursiyere 31 500 Tl. 
Olmak üzere eem'an 2 863 çiftçi ailesine 8 697 192 Tl. kredi açılarak 5 298 878 Tl. kredinin intikali sağlamaktır. 
Bahse konu krediler projelere dayalı ayni ve kontrollü bir şekilde intikal ettirilmiştir . 
4. Bu devre zarfında 385 aile reisi işbaşında arıcılık kursuna tabi tutularak 2 365 aded fennî kovanla teçhiz olunmuşlarda. 
1967 ve 1968 yıllarında bütçenin yatırım bölümlerinde yer alan ödeneklerle, kredi uygulamalarının 1 Ekim tarihi itibariyle mukayesesi şöyle-

dir : 
Miktarı Harcanan 

ödeneğin çeşidi 1967 1968 1967 1968 

Kredi 2 000 000 4 000 000 5 316 995 8 550 000 
21.111 Btüd Proj. G. 400 000 380 000 172 826 174 381 
21.112 Tek. Per. ü c . 725 000 740 000 245 688 314 832 
21.113 Ge. Gö. Yol. 75 000 60 000 17 614 26 260 
23.112 Taşıt Alım. 300 000 Ö20 000 150 000 

Kredi hariç Top. 1 500 000 1 700 000 586 128 715 473 
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1967 yılma nazaran krödi uygulamasında 3 233 005 Tl. yani % 62 oranında bir fazlalık gerçekleştirilmiş bu kredilerden 1967 de 1 390 aile. 
1968 de ise 2 162 aile istifade ettirilmiştir. 

1 700 000 Tl. tutarındaki 1968 yatırım giderlerinin 23.112 Taşıt alımları maddesinde bulunan 520 000 Tl. lık ödenek Orman Genel Müdürlü
ğünde nakit karşılık bulunmadığımdan Devlet Malzeme Ofisine aktarılamamış ve lüzumlu taşıit vasıtaları henüz temin e d i W n i ş t k . 

1969 program ve teklifleri : 
Yukarda kuruluş gerekçesiyle bağlı dairelerinin faaliyetler! kısaca izah edilen teşkilâtlan* ve Krediler Genel Müdürlüğünün ilgili Bakanlık ve 

Genel Müdürlük bütçelerimde yer alacak 1969 ödenek teklifleriyle 1969 programlarını şöyle özetliyebiliriz : 
1968 - 1969 

1968 1969 teklifi farkı 
Yüzdesi 

Cari Harcamalar 
Y a t ™ 
Transfer 

3 750 834 
9 525 000 

14 000 000 

3 069 630 
8 460 000 

15 000 000 

- 681 204 
- 1 065 000 
+ 1 000 000 

18 
11 
7 

- 27 275 834 26 529 630 -
Bu ödeneklerin daireler itibariyle miktar ve 1968 yıh ödemek!eriyle mukayesesi şöyledir : 

A) Elsanatları ve toplum kalkınması : 

746 204 

1968 Öde. 

(A/ l ) Cari harcamalar 125 300 
(A/2) Yatırım 4 800 000 
(A/3) Sermaye Teş. Transfer Har. 10 000 000 

1969 teklifi 

150 600 
4 000 000 

10 000 000 

1968 - 1969 
farkı 

-
25 300 

800 000 

02,7 

Yüzdesi 
% 

+ 20 
— 20 

14 925 300 14 150 600 - 774 700 - 5 
1909 malî yılı içinde gerçekleştirilecek hizmet ve faaliyetler : 
Köy elsanatları faaliyetleri için gerekli harcamalar, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 23.320 nci maddesine konulan ödenekten yapılmaktadır. 
iSöz konusu ödenek 1968 Bütçesinde 4 800 000 Tl. olmasına rağmen, 1969 malî yılı Bütçesine 800 000 Tl. .eksiği ile 4 000 000 Tl. olarak intikal 

etmiş bulunmaktadır. 

Dairenin teklifi ise, 11 887 530 Tl. dir. teklif edilen ödenekle aşağıdaki faaliyetler plânlanmıştır. 
«0 1 008 aded gezici, 2 sabit kurs açılacak. (Safranbolu - Ovacuma ve Elâzığ - Ağın) 
ıb) 3 Sabit kurs eğitim merkezi haline getirilecek. 
c) 23 660 kişiye tezgâh ve makine dağıtılacak. 
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d) Ankara - Beypazarı ve İsparta'da birer eğitim merkezi açılacak. 
e) Araştırma ünitesi kurularak faaliyete geçirilecek. 
f) Faal eğitim merkezleri ve gezici kursla™ tüm giderleri karşılanacaktır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca tavan olarak tesbit edilen 4 000 000 Tl. 1969 bütçesinde aynen kaılacak olursa : 
a) 1969 yılında programlaştırılan 1 008 kur,, yerine ancak 645 eksiğiyle 363 kurs açılabilecek. 
b) 23 660 kişiye dağıtılması öngörülen tezgâh ve araç dağıtımı gerçekle^irilemiyecek. ' 
c) Geliştirmeye muhtaç Kastamonu, Bilecik ve Sivas Eğitim merkezleri ile yeni açılması p u l l a n a n Bcypazan Eğitim Merkezi aeılamıyacak. 
d) A r a s t a n a ünitesi faaliyete geçirilemiyeceğinden Türk el, ev ve küçük sanatlarının araştınlarak gelencfcselliğinin korunması, yeni yeni mo

del ve motiflerin gün ışığına çıkartılmam çaJlışnrıları yapılamıyacak. 
e) Türk el sanatlarını iç ve dış fuar ve sergilerde tanıtma faaliyetleri a tayacak. 
f) Tuzda Bgirtfim Merkezinde yetiştirilmekte lolan 35 kız enstitüsü mezununun ödeneksizlik yüzünden tâyinleri yapılamıyacaktır. 

Toplum kalkınmam faaliyetleri : 
1969 program döneminde, bakanlık içi ve bakanlıklar arasında yapılacak her türlü toplum kalkınması faaliyetlerine koordinasyon ve işbirliği 

yönlerimden daha etkili bir şekilde iştirak edilecektik 
Köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere il özel idarelerine yapılacak yardımın sarf usullerini gösterir yönetmeliğin aksıyan yönleri değiştirile

cek ve bu yönetmeliğin işleyiş!! hakkında bir kılavuz hazırlanacaktır. 
Teşvik fonu uygulaması sonuçlan hakkında, mahallinde değerlendirme çalışmaları yapılacak, uygulanan aksayan yönleri testoit edilerek, ida-

reciler ve uygulayıcılarla bölge toplantdarı yapılarak yönlendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır. 

B) Kooperatifçilik Dairesi : 
1969 1968-1969 Yüzdesi 

1968 öde. Teklifi Farkı % 

( A - l ) Car iG. 2 7 9 7 ~ Ö Ö 0 2 250000 - 547 000 — 20 
(A-2) Yatırım H. 3 025 000 3 000 000 - 25 000 -^ 0,8 
(A-3) Transfer Har. _ _ _ _ _ 

5 822 000 5 250 000 - 572 00O — Û 
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Dairemin Devlet Plânlama Teşkilâtınca da vize edilen yatırını harcamalarının maddeleri şöyledir : 

21.111 Etüt, plân ve proje giderleri. 80ü 000 TL. 
21.113 Teknik Personel geçici Gö. Yol. 300 000 TL. 
21.130 Kooperatiflere nakdi ve teknik devlet 

yardımı. 1 900 000 TL. 

3 000 000 TL. 

Bu ödeneklerle dairenin 1969 yılımla yapmayı p r o g r a m l a n d ı ğ ı işler şunlardır : 
1. 1967 1968 yılında yatırım yapılan 46 kooperatif projesinin gerekli izlenimi yapılacak. 
2. 1969 yılında teklif edilen 58 kooperatif yatırım projesinin mimarî projeleri ve zirai projeleri yapılarak mahallinde uygulanma 

cektir. 
Projeler malî tutarı 9 760 000 TL. olan bu 58 kooperatif tesisi : 
23 Mandra, 
14 Süt top]ama merkezi, 
7 Soğuk hava deposu, 
5 Tavukçuluk, 
9 Mahsul muhafaza evidir. 
Bu tesislere 1 900 000 TL. Devlet katkısı sağlanacak ve 20 000 in üstünde köylü ailesi bu tesislerden istifade edeceklerdir. 
3. 1970 yılı için yatırım yapacak tarımsal kooperatiflerin zirai projeleri yapılarak Mayıs 1969 da D. P. T. na takdim edilecek. 
4. Kooperatiflerin müracaatlarında ön araştırmaları yapılacak. 
5. Kooperatiflere muhasebeci ve idareci eğitimi yapüacak. 
6. Kooperatiflerde mahallen gerekli eğitim çalışmaları yapılacak. 
7. Yatırım yapan kooperatiflerin istihsal edecekleri mamul maddelerin pazarlama çalışmaları yapılacak. 
8. Yatırım yapan kooperatifler ile işletme kredisi gerekli olan kooperatiflere banka imkânlarından kredi teminine çalışılacaktır. 
9. Kooperatif kuruluşlarına ve birlik kuruluşlarına gerekli yardımlar ve lüzumlu mevzuat çalışmaları yapılacak. 

10. Kurulmuş olan kooperatiflerden öncelikle' yatırım yapanların mevzuat araştırmaları ve eğitimleri yapı lacakta 
11. Proje karşılığım kendi imkânlariyle karşılıyacak olan kooperatiflere zirai projeler yapılacaktır. 
12. Kooperatif muhasebesi ve mevzuatı ile ilgili örnek matbuaları kooperatiflere gönderilme işi ele alınacaktır. 
13. Köy ve köy kooperatiflerine kendi yönlerinden faydalı olacak neşriyatlar hazırlanacak, basdanlar kooperatiflere gönderilecektir 
14. Kurulmuş kooperatiflerin yeterli istatistik çalışmaları yapılacaktır. 
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C) Orman köyleri : 

(A-1)- Cari giderler. 
(A-2) Yatırım 
(A -3) Transfer Har 

- 1212 -

1968 Öde. 

828 534 
1 700 000 
4 000 000 

6 528 534 

1969 
Teklifi 

1968-1969 
Farkı 

Yüzdesi 
% 

669 030 - 159 504 - 20 
1460 000 — 240 000 - 14 
5 000 000 + ı 000 000 + 25 

7129030 + ~ 600 496 + 
6. 19Ö9 yılında yapılacak çalışmalar : 
1969 yılında yapılaeak çalışmalar 23 pilot proje sahasının 1 136 .orman köyünü ihtiva edecektir. 
Orman köylerinin sorunlarının araştırılması, köye giden hizmetlerin programlaştırması ve bu hizmetlerin izlenip değerlendirilmesi hizmetle

ri, ilgili kuruluşlarla sıkı bir koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilecek ve bakanlığımıza seçilen 23 pilot bölgede ayrıca 6831 sayılı Orman 
Kanununun 13 ncü maddesi ile müesses'kalkındırma kredisiile köylü teşebbüsleri toplum kalkınması metotları çerçevesinde desteklenecektir. 

İl ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinatörlüğünden âzami derecede yararlanarak köye hizmet götüren kuruluşların etki ve verim-
liginin artırılmasına çalışılacaktır. 

DİLEKLER 

1. Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü El Sanatları ve Toplum Kalkınması Dairesinin, 1969 malî yılı çalışma programının uy
gulanabilmesi için, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 23.320 nei maddesine Köy İşleri Bakanlığı için kon.u%n 4 000 000 liralık ödeneğin Daı-oce tcfcliif 
edilen 11 887 530 liraya çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde yurt sathında yapılan kurs faaliyetlerinin, eğitim merkezlerinin ve yıllar
dır kursları biritenlere verilmekte olan tezgâh ve avadanlık işinin aksıyacağı tabiîdir. Hattâ hiçbir vatandaşa sanatını icra etmek için ge
rekli tezgâh ve makina verme imkânı olmıyacaktır. 

Bu sebeplerle Dairece hazırlanan yatırım bütçesinin aynen kabulünü, 
2. Köyün ekonomik kalkınmasında önemli bir vasıta olan kooperatifçilik hizmet ve faaliyetleri Genel Müdürlük Kooperatifler Dairesi tara

fından Hükümet Programına ve Kalkınma Plânının hedeflerine uygun olarak başarılı bir şekilde yürütülmektedir. 
Ancak, 
Bu faaliyetlerin köyde daha şümullü ve tesirli olması arzu edilir bir keyfiyettir. Bu itibarla, aşağıdaki hususların teklif ve temenni ola

rak Umumi Heyetinize arzı uygun görülmüştür. 
a) Köylerde kurulmuş olan tarımsal kooperatiflerin iyi bir muhasebeye ihtiyacı vardır. Bu maksatla Kooperatifçilik Dairesi Başkan

lığı asgari ortaokul mezunu olan köy kooperatif üyelerini merkezde kısa vadeli muhasebe eğitimine tabiî tutmak istemektedir. Bu eğitim 
için gerekli projeler yapılmış fakat malî imkânlar müsaidolmadığından uygulanamamıştır. Bu maksatla cari bütçe teklif inin 14.000 nci bölümün
de 14.511 nei maddesinde gösterilen 75 000 Tl. nm 400 000 Tl. ilâvesi ile 475 000 Tl. sına çıkarılmasını, 
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b) Kooperatif hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için il ve ilçe ve köy seviyesinde teşkilâtlandırılması gerekmektedir. Bu maksatla teşkilâ
tın yerleşim ve kira karşılısı olarak bütçenin 13.000 ne; bölümünün 13.012 nei m a d d i n e konan 1>1 000 Tl. lık kira bedelinin 175 000 Tl. ilâvesi ile 
200 000 Tl sına çıkarılmasına, 

e) 1969 yık için Doğu - Karadeniz bölgesinde uygulanması öngörülen ve beheri 11 000 000 Tl. olan 2 büyük bahkçıhk projesi için pro
jenin 1969 uygulaması tutarının % 10 una tekabül eden 800 000 Tl. Devlet katkısı olarak bütçenin 21.000 nci bölümünün 21.10 ncu maddesine 
teklif edilmiş bulunan 1 900 000 Tl. ilâvesi ile 2 700 000 Tl. sına çıkarılmasını, 

3. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesine göre orman köylerinin kalkındırılması amaeiyle T. C. Ziraat Bankasının sermayesi
ne mahsuben 20 yıl müddetle ve 50 milyon liradan az olmamak üzere Tarım Bakanlığı Genel Bütçesinin 33.180 nci maddesine tahsisat konulması 
kanun hükmü olmasına rağmen kanunun meriyete girdiği 1956 vıhndan bugüne kadar 15,5 milyon lira tefrik edildiği yüksek malûmlarıdır. 

Güç hayat şartları ve mahdut geçim imkânları içerisinde bulunan orman köylerimizin kalkındırılmasında önem arz eden bahse konu kal
kındırma kredisi Köy İşleri Bakanlığı tarafından zirai işletme projelerine dayalı ve kontrollü bir şekilde orman köylüsüne ve bunların 
kurduğu kooperatiflere tamamen intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesine göre 1969 bütçesine konmuş bulunan 5 milyon lira kalkınma kredisinin 10 milyon lira 
ilâvesiyle 15 milyon liraya iblâğını, 

Arz ve teklif ederiz. 
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Bölüm Madde ödenenin çeşidi 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

12.381 Köy İşleri Bakanlığı sosyal sigortalar ku
rumları kesenek ve prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

ÖDENEKLER 
12.710 Köy İşleri' Bakanlığı temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yolluklan 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.812 Köy İşleri Bakanlığı süreklj görev yol

luğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzman,arla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Köy iğleri Bakanlığı kurs yolluğu 

1969 yılı için 
jyonca 

Bölüm toplamı 
Lira 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 170 000 

1 

5 219 001 

125 000 

1 400 000 

1 
3 '204 000 

228 000 

162 000 

Hükümetçe : 
Madde Bö 
Lira 

1185 000 

200 000 

1 

4 200 

5 480 000 

150 000 

10 000 
1 400 000 

5 000 
3 400 000 

228 000 

162 000 
13 000 

îstenen 
ılüm toplamı 

Lira 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 185 000 

200 000 

1 

4 200 

5 480 000 

150 000 

10 000 
1 400 000 

5 000 
3 400 000 

228 000 

102 000 
13 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çegidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 5 383 000) 

II - Yurt dm yolluklar 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Köy İşleri Bakanlığı yurt dışı geçici gö

rev 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 : 97 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.111 Köy İşleri Bakanlığı kırtasiye alımları 

ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.121 Köy İşleri Bakanlığı basılı kâğıt ve def

ter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.131 Köy İşleri Bakanlığı döşeme ve demir

baş alımlan ve giderleri 

10 000 

30 000 

10 000 
10 000 
40 000 

501 500 

100 000 

100 000 

50 000 

4 877 001 

15 000 15 000 

30 000 

17 000 

İ0 000 
10 000 
30 000 

648 000 

130 000 

2 000 
110 000 

1000 
50 000 

5 482 251 

30 000 

17 000 

10 000 
10 000 
30 000 

5 482 251 

648 000 

130 000 

2 000 
110 000 

1 000 
50 000 

20 000 20 000 
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Bolü» Madde Ödendin mi& 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.141 Köy î§leri Bakanlığı yayın alımları ve 

giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.151 Köy işleri Bakanlığı yakacak alımları ve 

giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımları ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplanız 

13.211 Genel müdürlük su giderleri 
13.213 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 
13.291 Genel müdürlük diğer yönetim giderleri 
13.292 Köy İşleri Bakanlığı diğer yönetim gider

leri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kfsim toplamı 

13.310 Birleşmiş Milletler dünya gıda yardımın
dan gelen gıdaların tahliye depolama, 
nakil, yükleme ve sair giderleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15 000 

200 000 

21 500 
15 000 

355 000 

40 000 
7 500 
50 000 
7 500 
80 000 
70 000 
90 000 

10 000 

295 001 

85 000 
200 000 

Hükümete, 
Madde ] 
Lira 

1:, ooo 

11 000 
250 000 

4 000 
40 000 
15 000 

391 500 

45 000 
10 000 
55 000 
8 500 

100 000 
73 000 
90 000 

10 000 

250 001 

5 000 
225 000 

1969 yılı için 
e istenen Komisyonca kabul edilen 
Bölüm toplam! Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira i_.ırg. 

15 000 

11 000 
250 000 

4 000 
40 000 
15 000 

391 500 

45 000 
10 000 
55 000 
8 500 

100 000 
73 000 
90 000 

10 000 

250 001 

5 000 
225 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.380 Dış memleketlerden satmalmaeak maki-
na, alet ve malzemenin sigorta, navlun, 
gümrük ve sair giderleri 

13.390 Diğer alımları ve giderleri (Çalışma 
şartlarını kolaylaştıracak eşya, malzeme) 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

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 

(Ulaştırma giderleri toplamı : 334 500) 
TAŞIMA GİDERLERİ 

13.431 iskân işleri taşıma giderleri 
13.432 Toprak işleri taşıma giderleri 

(Taşıma giderleri toplamı : 41 000) 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.511 Köy İşleri Bakanlığı taşıt işletme ve onar
ma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

10 000 

350 000 

100 000 

40 000 
125 000 
50 000 

10 000 
25 000 

2 120 500 

15 000 

2 105 500 

1969 yılı icüı 
Hükümetçe istenen K r o n c a kabuı edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 

375 500 

110 000 

22 500 
150 000 
52 000 

1000 
40 000 

2 537 250 

24 000 

36 000 

2 477 250 

20 

375 

110 

22 
150 
52 

1 
40 

1 

000 

500 

000 

500 
000 
000 

000 
000 

2 537 250 

24 

36 

2 477 

000 

000 

250 
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Bölüm Madde öd«** iu Şttfidi 

KİRA GİDERLER Kesim toplamı 

13.611 Genel Müdürlük kira bedeli 
13.612 Köy işleri Bakanlığı kira bedeli 

14.000 HIZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Hükümet konakları dışmda oturan ör
gütlerin 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 119 neu 
maddesinin gerektirdiği giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.511 Köy işleri Bakanlığı kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

731 000 

700 000 

26 000 
5 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.amı 
Lira Lira Lira Lira 

1 255 000 

1 055 000 
200 000 

5 000 

2 

1 143 502 

1280 000 

1 055 000 
225 000 

15 000 

10 002 

1 129 502 

1 280 000 

1 055 000 
225 000 

15 000 

10 002 

1 129 502 

10 000 

868 000 

750 000 
75 000 
38 000 
5 000 

10 000 

868 000 

750 000 
75 000 
38 000 
5 000 
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[Völüm Madde ödeneğin çeşidi 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 
16.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İç fuar ve sergiler giderleri 16.370 

16.410 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

(Dünya Göçmen ve Mülteciler Teşkilâtı-
nm Türkiye'de yapacağı toplantılar'için) 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Toprak iskân işleri temsil giderleri 
16.712 Köy İsleri Bakanlığı temsil giderleri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

167 000 

10 000 

5 000 
150 000 

2 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top/.am, 
Lira Lira Lira Lira 

25 000 

5 000 
20 000 

275 000 

'50 000 
'5 000 

15 000 
200 000 

'5 000 

10 000 

l 

25 000 

5 000 
20 000 

275 000 

50 000 
5 000 
15 000 
200 000 
5 000 

10 000 

1 

25 000 

5 000 
20 000 
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1969 yılı için 

Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödenek 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

60 000 

60 000 

35 929 203 
4 877 001 
1 143 502 

53 000 
252 001 

42 254 707 
1 

Hükümetçe 
Madde B. 

l i r a 

85 000 

25 000 
60 000 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

39 521 164 

5 482 251 

1 129 1502 

358 500 

395 001 

46 886 418 

Komisyonca 
Madde 1 

Lira 

85 000 

25 000 
60 000 

kabtü. edilen 
3#lftm top'amı 

Lira 

139 521 164 

6 482 251 

1 129 502 

358 500 

395 001 

46 886 418 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

- 1223 -

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1968 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.111 Kooperatifçilik konusunda yapılacak etüt, 
plân, projeve her türlü giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

0 Yerleşim, topraklandırma ile ilgili etüt, 
plân, proje ve her türlü giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

21.130 Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin 
yapacakları yatırımlara demonstratif ma
hiyette nakdî Devlet yardımı (Bu yardım 
Köy isleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
arasında hazırlanacak yönetmelik esasları
na göre yapılır.) 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.711 Mülkiyet durumunun tesbiti, yerleşim top
raklandırma ile ilgili etüt, plân, proje ve 
her türlü giderleri 

21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

5 125 000 

500 000 
950 000 
150 000 

1 250 000 
750 000 
200 000 

325 000 
565 000 

310 000 
200 000 
55 000 

5 690 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Lira Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Madde Lira Lira Lira 

4 950 000 4 9* 

3 000 000 

800 000 

300 000 

1 900 000 
1 950 000 

750 000 
200 000 
200 000 

4 950 000 

3 000 000 

800 000 

300 000 

1 900 000 

1 950 000 

750 000 
200 000 
200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam! Madde Bölüm toptamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 

23.000 

21.721 Toprak dağıtımı uygulamaları ile iJgili 
etüt, proje giderleri 

21.731 Bölgesel şartlara uygun tip işletme araş
tırmaları etüt, plân, proje giderleri 

21.741 Topraklandırma çalışmalarının ekonomik 
araştırmaları ile ilgili etüt, plân, proje gi
derleri 

21.743 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.790 Köylerde kendi evini yapana kredi yar

dımı 
(Köylerde kendi evini yapana yardım uy
gulamasını sağlamak maksadiyle Köy is
leri ve Maliye bakanlıklarınca hazırlana
rak yürürlüğe konmuş bulunan sarf ve 
tahsis yönetmeliği esasları dairesinde sarf 
edilmek üzere T. C. Ziraat Bankasına dev
redilir.) 

22.792 Teknik personel ücretleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

3 635 000 

3 092 000 

3 635 000 

400 000 

500 000 

100 000 

150 000 
50 000 

2 700 000 

1eoö'öoö 
1 000 000 

100 000 

2 7< 700 000 

500 000 

100 000 

150 000 
50 000 

2 700 000 

1 600 000 

1 000 000 

100 000 

2 700 000 

350 000 350 000 
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1969 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Makina, teçhizat alından ve büyük ona
rımları 
(Optik alet ve teknik malzeme) 

0 Taşıt alımları 
0 Nirengi poligon tesis ve her türlü gider

leri 
KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

400 000 

50 000 

100 000 

250 000 

Hükümetçe btenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

350 000 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

350 000 

23.711 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve bü
yük onarımları 
(Optik alet ve diğer alet malzeme ve ma-
kinaları) 

23.720 Nirengi poligon tesis ve her türlü gider
leri 

21 000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

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 

150 000 

200 000 

9 725 000 ' 8 000 000 8 0C 

150 000 

200 000 

5 690 000 

3 635 000 

400 000 

4 950 000 

2 700 000 

350 000 

4 950 000 

2 700 000 

350 000 

8 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TBÂHSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

32.100 

32.200 

34.000 

I - Sermaye teşkiü 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

Keban Barajı göl sabasından çıkacak 
nüfustan Devlet eliyle iskânlarını isti-
yen ailelerin iskânı için tarım arazisi, ko
nut ve İTeri a r sa , / su tmakua vvy,. \:n-
mulaştırmia bedeli 

(Satmalmaeak tarım arazLi ve arsalar, 
satmalma veya kamulaştırma bedelleri 
üzerinden faizsiz borçlandırılmak suretiy
le iskân edilenlere devredilir. 
Satmalma veya kamulaştırma bedelleri : 
Sarf ve tahsis şekli Köy İşleri ve Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik
te gösterilecek esaslar dairesinde sarf 
edilmek üzere T. C. Ziraat Bankasına 
devredilir.) 

II Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 660 000 

160 000 

2 500 000 

11 422 538 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen. Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

.160 000 

1. 

160 001 

11 307 724 

160 001 

160 000 

11 307 724 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

35.000 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
34.350 Köy sınırlan 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 açı
lan özel fona 

34.690 Özel fon zararı 
(T. C. Ziraat Bankasına ödenecek) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

10 000 000 

i)80 000 

432 538 

50 000 
382 538 

10 000 

273 000 

10 000 000 10 000 000 

980 000 

317 724 

100 000 
217 724 

10 000 

724 780 

980 000 

317 724 

100 000 
217 724 

10 000 

724 780 
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1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

ÖDÜL, İKRjAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.671 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre is
kân edilecek göçmen, mülteci ve nakle 
tabi kimselere yapılacak mesken, tarım 
alet, vasıta ve kredi yardımı 146 000 70 000 70 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU-
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIM Kesim toplamı 127 000 654 780 654 780 

• 35.710 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Memur ve Müstahdemleri Para Birik
t i r i p ve Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yeniklerine yardım
da kullanmak üzere) 

35.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle 
yapılacak yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 50 000 50 000 50 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

27 000 

100 000 
50 000 

54 780 

1600 000 

54 780 

600 000 

50 000 50 000 
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Bölüm Madde 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA . VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 Ö60 000 

11 422 538 

273 000 

50 000 

14 405 538 

1969 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira 

160 001 
1 1 3i 307 '724 

724 780 7Î 

50 000 

12 2. 242 505 

160 001 
11 30'7 724 

724 780 
60 000 

12 242 505 





B - C e t v e l i 

GELİR BÜTÇESİ 





.51.000 

52.000 

lir Bütçesi 

Madde Gelirin çeşidi 

B/l - Vergi gelirleri 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

51.100 Gelir Vergisi 
51.200 Kurumlar Vergisi 
51.300 Bina Savunma Vergisi 
51.400 Veraset ve İntikâl Vergisi 
51.500 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

GİDER, GÜMRÜK, TEKEL, İSTİHLÂK 
VE DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI 
İLE DAMGA VE EMLÂK ALIM VERGİ
LERİ GELİRLERİ 

İSTİHSÂL VERGİLERİ Kesim toplamı 

52.110 İthalde alman İstihsâl Vergisi 
52.120 Dâhilde alman İstihsal Verigsi 
52.130 Akar Yakıt İstihsâl Vergisi 

HİZMET VERGİLERİ Kesim toplamı 

52.210 Banka ve sigorta muameleleri Vergisi 
52.220 Nakliyat Vergisi 
52.230 PTT Hizmetleri Vergisi 

- 1233 -

B - CETVELİ 

1968 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

17 301 000 000 

5 950 000 000 

4 600 000 000 
950 000 000 
170 000 000 
50 000 000 

180 000 000 

10 421000 000 

4 400 000 000 

1 350 000 000 
1 500 OOO 000 
1550 000 000 

955 000 000 

790 000 000 
100 000 000 
65 000 000 

1969 yılı için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca 

Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

2 1 2 4 9 242 241 

6 950 000 000 

5100 000 000 
1500 000 000 

215 000 000 
40 000 000 
95 000 000 

12 831242 241 

5 500 000 000 

1500 000 000 
1 900 000 000 
2100 000 000 

1105 000 000 

920 000 000 
110 000 000 
75 000000 . 

5100 000 000 
1 '500 000 000 
•2fl'5 000 000 
40 000 000 
'95 000 000 

5 500 000 000 

1 500 000 000 
1 900 000 000 
'2100 000 000 
1105 000 000 

920 000 000 
110 000 000 
75 000 000 

tahmin edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

21249 242 241 

6 950 000 000 

12 831242 241 

> 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1968 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

53.000 

GÜMRÜK VERGİLERİ Kesim toplamı 1721 

52.310 
52.320 

52.410 

52.420 
52.500 

Gümrük Vergisi 
Akar Yakıt Gümrük Vergisi 

ı550 000 000 
171 000 000 

TEKEL GELİRLERİ Kesim toplamı 1700 000 000 

Tekel maddelerinden alman Savunma Ver
gisi 
Tekel İdaresi safi hasılatı 
Şeker istihlâk Vergisi 

52.600 Dış seyahat harcamalarından alınacak 
Vergi 

t^ 700 n ı ı n o ' i v Ai'D'im 
. 5 . 

52.800 Emlâk Alıra Vergisi 

52.900 Kaldırılan vergiler artıkları 

DİĞER VERGİ GELİRLERİ 

RESİMLER Kesim toplamı 

53.100 İthalât Damga Resmi 
53.110 Rıhtım Resmi 

821 000 000 
879 000 000 
510 000 000 

^ 0 0 0 ^ 0 0 0 

075 000 000 

2G0 000 000 

10 000 000 

710 000 000 

"İV7£MK)0"ÖÖ0 
35 000 000 

1975G00 000 1 975 000 000 

1 800 000 000 
175 000 000 

2191242 241 

L040 585 025 
1150 656 6!6 

700 000 000 

200 000 000 

^o0~000^o0 

350 000 000 

10 000 000 

930 000 000 1468 000 000 

' 1240 000 000 " 

1200 000 000 
40 000 000 

1 800 000 000 
175 000 000 

2 191 242 241 

1 040 585 625 
1 150 050 616 

700 000 000 

200 000 000 

800 000 000 

350 000 000 

10 000 000 

1 240 000 000 

1 200 000 000 
40 000 000 

1468 000 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1968 yıh tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yık için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

HARÇLAR Kesim toplamı 220 000 000 

61.000 

53.210 
53.220 
58.230 
53.240 
53.250 
53.260 

61.110 

61.120 

61.210 
61.220 
61.230 
6.1.240 
61.250 

Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve Kançılarya harçları 
Trafik harçları " 
Diğer harçlar 

B/2 - Vergi dm normal gelirler 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI VE DEVLET PAYLARI 

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI Kesim toplamı 

Resmî basımevieri, okullar ve diğer ku
rumlar hasılatı 
Millî Piyango İdaresi geliri 

DEVLET PAYLARI Kesim toplamı 

Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 
Petrolden Devlet hakkı 
Petrolden Devlet hissesi 
Madenlerden Devlet hakla 
Oyun kağıdı gelirleri 

228 000 000 

35 000 000 
75 000 000 
50 000 000 
10 000 000 
25 000 000 
30 000 000 

8; 5̂ 000 000 
50 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
30 000 000 

223 000 000 

35 000 000 
85 000 000 
50 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
30 000 000 

43 000 000 

3 000 000 
40 000 000 
64 400 000 

905 893 910 

107 600 000 

47 500 000 

3 000 000 
44 500 000 
69 900 000 

1151131024 

117 600 000 

47 500 000 

3 000 000 
44 500 000 
69 900 000 

1132 122 541 

117 600 000 

3 000 000 
2 000 000 
40 000 000 
18 00Î) 000 
1 000 000 

2 500 000 
3 000 000 
42 000 000 
.9 000 000 
3 440 000 

2 500 000 
3 000 000 
42 000 000 
19 000 000 
3 400 000 



B - Gelir Bütçesi - 1236 -

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

r. 

BELLİ GİDERLER KARŞILIĞI GELİR
LER Kesim toplamı 

61.310 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cum
huriyet Merkez' ankasmdan alınan 

61.320 Teftiş mukabili şirketlerden alınan 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER Kesim toplamı 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Taşınmaz mallar idar^e gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış gelirleri 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
Kesim toplamı 

62.310 Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
62.320 Faizler 
62.400 Değerli kâğıtlar gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.100 Tâvizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar 

1969 yılı için 
1968 yıh tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

200 000 

100 000 
100 000 

28 000 000 

7 000 000 
21 000 000 
18 000 000 

225 000 000 

160 000 000 
65 000 000 
15 000 000 

65 000 000 

286 000 000 

512 293 910 

200 000 

100 000 
100 000 

27 000 000 

12 000 000 
15 000 000 
15 000 000 

226 700 000 

156 700 000 
70 000 000 
17 000 000 

70 000 000 

285 700000 

747 831 024 

200 000 

100000 
100 000 

285 700 000 

27 000 000 

T2 000 000 
'15 000 000 
15000000 

226 700 000 

'156 700 000 
70000 000 
17 000 000 

728 822 541 

70 000 000 
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Bölüm Madde 

71.000 

Gelirin çeşidi 

CEZALAE Kesim toplamı 

63.210 Para cezaları 
63.220 Vergi ve zam cezaları 
63.230 Trafik cezaları 
63.300 Çeşitli gelirler 

B/3 - Özel gelirler ve fonlar 
ÖEZEL GELİRLER VE FONLAR 

ÖZEL GELİRLER 
71.100 Tasarruf bonosu hasılatı 

71.200 Karşılık paralar ve proje kredileri hası
latı 

ÖZEL FONLAR Kesim toplamı 

71.310 Akar yakıt istikrar fonundan Hazineye 
yatırılacak miktar 

71.320 İstikrar fonu hesabından Hazineye yatın-
lacak miktar 

71.330 Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabın
dan Hazineye yatırılacak miktar 

71.340 Merkez Bankasındaki 34 No. lu NATO 
hesabından Hazineye devrolunacak miktar 

71.350 İktisadi Devlet Teşekküllerinin borç öde
meleri 

1968 yılı tahminleri 
Madcb Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1969 yılı için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toptanı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

85 000 000 

20 000 000 
50 000 000 
15 000 000 

362 293 910 

i 

750 000 000 

1597 317 325 

158 000 000 

2 505 317 325 

107 000 000 

25 000 000 
65 000 000 
17 000 000 

570 831 024 

785 000 000 

1170 000 000 

161 000 000 

2116000000 

107 000 000 

m ooo ooo 
65 000 000 
17000000 
551 822 541 

2116 000000 

785000 000 

1170 000 000 

161000000 

85 000 000 

13 000 000 

40 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

80 000 000 

13 000 000 

50 000 000 

5 000 000 

13 000 000 

80000000 

113 000000 

50 000 000 

5 000 000 

13 000 000 



B - Gelir Bütçesi - 1238 -

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı için 
1968 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira juıra 

B / l - VERGİ GELİRLERİ 
B/2 - VERGİ DIŞI NORMAL GELİR
LER 

B/3 - ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 

17 301000 000 

905 893 910 
2 505 317 325 

20712~211 235 

•21249 242 2*1 

1151131024 

2116 000 000 

24 516 373 265 

21249 242 241 

1132 122 541 

2 116 000 000 

24 497 364 782 



D - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 8 

[Dairelerin barem ve hizmetlileri] 
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CUMHURİYET SENATOSU 

1). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

~6 ö^elKalem Daktilo S e k ^ r i ~ 800 
7 BaşkanvekiLteri Dak. Sekreteri 1 700 
8 İdare Âmirleri Dak. Sekreteri 1 600 
7 Genel Sekreterlik Sekreteri 1 700 
5 Basm ve Parlâmentolara™ 

Münasebetleri Sekreteri 1 . 1)50 
1 Doktor i 1 750 
6 Sağlık Memuru 1. 800 
3 Kanunlar Müdürlüğü Şefi 1 1 250 
4 Kanunlar Müdürlümü Memuru 1 1 100 

» ^ » 1 950 
6 » » » 2 800 
7 » * » 1 700 
6 » » Kayıt Me. 1 800 
8 » » Memuru 1 600 

. 8 » » Dak. Sek. 1 600 
7 Komisyon Sekreteri 4 700 
3 Personel Müdürlüğü Şefi 1 1 250 
3 Evrak ve Arşiv Müdürlüğü Şefi 1 1 250 
5 Hizmettei Eğitim Uzmanı ' 1 950 
6 » » TOPıeraoniel 

Memura 1 800 
6 Kvrak ve Arşiv Memuru 1 800 
7 » ;» » » 1 700 
7 Motosiklctei Tevzi Memuru 1 700 

D. 

5 
6 
8 
il 

4 
6 
7 
8 
o 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Saymanlık Müdürlüğü Şefi 
Memuru 

» 
» 

Tutanak Müdürlüğü Şefi 
Daktilo Şefi 
(ienel Sekreterliğe Bağlı Dak. 

» » » 
» » 

Levazım Müdürlüğü Şefi 
Ayniyat 

Müdürlüğü Memuru 
Operatörü 

Şefi 

6 
Muh. 

7 Levazım 
6 Telefon 
8 
9 
:* Daire Müdürlüğü 
4 Yönetim Memuru 
5 » » Yardımcısı 
6 Müracaat Memuru 
5 Şoför 
6 » 
7 » 
,8 » 
9 >̂  

1 
1 
1 
2 
1 

4 

1 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 250 
950 
800 
600 

1 750 
1 100 

800 
700 
600 

1 250 

800 

2 
600 
500 

1 250 
1 J00 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

« Hademe 
7 
8 » 
9 

10 
11 
8 Başbakanlık Konut Kapıcısı 
9 Ocakçı 
9 Aşç ı ' 
9 Garson 

10 » 
9 Büfe Hizmetlisi 

10 Bulaşıkçı 
7 Teşrifat Memuru 
9 Şoför 
7 Aşçı 
9 Çamaşırcı ve tiltücü 
8 Hademe 
8 Başkanlık Konut Kalorifercisi 
8 Başkanlık Konutu Başbahçivanı 
9 Bahçe Hizmetlisi 
6 Laborant 

4 
1 
24 
12 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
500 
500 
450 
500 
450 
700 
500 
700 
500 
600 
600 
600 
500 
800 

140 

1 
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I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Fransızca ve i n ^ ı i ^ M ü -
tercim 1 1 250 

3 Mütercim 1 1 250 
4 Umumi Kâtiplik Daktilosu 2 1 100 
5 » » » 3 950 
6 » » » 4 800 
7 » » » 15 700 
4 Umumi Kâtiplik Memura 1 1 100 
5 » » » 1 950 
6- » » » 2 800 
7 » » » 7 700 
8 » » » 4 600 
4 Zatiş. ve Evrak Md. Tahak

kuk Me. 1 1 100 
5 Zatiş. ve Evrak Daktilosu 1 950 
i » » » 1 700 
5 » Arşiv Tasnifcisi 1 950 
6 » Tev^i Memuru 1 800 
7 » » » .1 700 
9 » Evrak Tevzi Me. 1 500 
8 » » » 1 600 
8 » Arşiv Dağıtım Me. 2 600 
9 » » » 1 500 
9 » Büro Elemam 1 500 
8 Mukayyit 2 600 
9 » o 500 

10 » 1 450 
4 Motoskiletçi ve Tevzii Memuru 1 1 100 
5 Motosiklete! ye Tevzi Memuru 2 950 

MİLLET MECLİSİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

~7 Kanunlar Müdürlüğü Dakti-
losu 2 700 

6 Kanunlar Müdürlüğü Dakti
losu 1 800 

8 Kanunlar Müdürlüğü Dakti
losu 2 600 

6 Kanunlar Müdürlüğü Memuru 2 800 
4 Saymanhk Müdürlüğü Tet

kik Memuru 1 1 100 
4 Saymanhk Müdürlüğü Tas

nif Memuru 1 1 100 
5 Saymanhk Müdürlüğü Pu-

vantörü 1 950 
5 Saymanl* Müdürlüğü Mah

zen Memuru 1 950 
6 Saymanhk Müdürlüğü Me

muru 1 800 
7 Saymanhk Müdürlüğü Dak

tilosu 2 700 
8 Saymanhk Müdürlüğü Mu-

kavvidi ^ 1 600 
6 Tutanak Müdürlüğü Daktifeu 1 800 
7 Tutanak Müdürlüğü Dakti

losu 1 700 
2 Bütçe Müdürlüğü Memuru 1 1 500 
5 Bütçe Müdürlüğü Daktilosu 1 950 
8 Bütçe Müdürlüğü Teksircki 1 600 
7 Kitaplık Müdürlüğü Memuru 1 700 
8 Kitaphk Müdürlüğü Memuru 1 600 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Kitaplık Md. Mikrofilm Milk-
rokart Teknisveni 

6 Kitaphk Md. Mikrofilm Tek. 
5 Kitaphk Cilteisi 
6 Kitaplık Cilteisi 
7 Kitaphk Cifesi 
7 Levamın Müdürlüğü Memuru 
7 Levazım Müdürlüğü Ambar 

Memuru 
7 Levazım Müdürlüğü Teksir-

cisi 
8 Levazım Md. Ambar Tasnif

cisi 

Meclis Doktorluğu 

2 Laborant 
5 
6 

Daire Müdürlüğü 

6 Memur 
7 Daktilo 
6 Müracaat Memuru 
7 » 
6 Teşrifat » 

Aded 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

1 

1 

o 

96 

1 
2 
1 

4 

1 
1 
1 
3 
1 

Ücret 

950 
800 
950 
800 
700 
700 

700 

700 

'600 

1 500 
950 
800 

800 
700 
800 
700 
800 



o o o ^ c o o o c o o o o o o c s o ^ o o ^ . ^ ^ ^ ^ o . ^ o o J V 

I"* p 

3 B 

P o co ı-1» o İT1 

v • ^ S v v v 

p S" 
5T v 

3̂ «S 

P" P 

<=: p: 

l 3 
CP CP 

3T 

cd '-d 
p P 

İSo W! 
7? P? 
P P 

a a 
O O 
P P 

& £ 
£2. S 

V 

C P C3, • = . 
r-b 

o 
§•• 
cr> < 

t S S S S H ^ ^ f f l t i ^ - ro ^ -r, ^ -^ ^ ^ ıp> r ^ - 1 ı_ı ö5 L\D CO 

P^ 

w o n cc o ı â c n a a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

30 O c o OC O 0 0 

O 5 ^ O T f f l < l ' » a i C î ı ü 1 O ) < l 0 l a ! » C 0 J M a ı l 
O O l O O O O O O O O O O O l O O l O O O O 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

o Cd 
CO P 

§ 

(72 w g 

İt 
3 p 

xc oo ^ oo rx Ü 

d g d g 
;<1 pi ^ d 

2 2 
d 
P 

e 
p 

£2 P 

P 

o: P 
P g; 
S- P, 

r 
ö i 

g 
>> 

CO 0 0 

> 
*< p 
^T1 

p 
r-J 

cd 
o <<5 
P 
o 

^ 
^ P 
t?T 

P 

nd 
o 
^ P 
o 

•OC « 5 0 0 O 

B 

M 

cd 
P= hrb 

^ 
P P 
>-i 
(fi 
O 
ö 
£ 

w p 
P J 
co 
p 
CP 

ö 

* 

r ^ V I O L v 

crçc 
& 
«İ — M M t O O - ^ C C ^ 

P J 

05 
O 
O 

^ oı CI w crs en oı O o o CP O o o o o o o o o 
OS UT C* C5 tO 
O O O O Oı 
o o o o o 

."i m ^ u ft u, o> ^ D o C J ^ o O o o c n ^ o o o o - o o o 

O o O — O O 

C0 M X 

er^ 
CP 

H P ^ O : 

^ c5 

rJl t-t. 
*-?• ZC 

~ 
P 

=rç< 

S-
3 

T
Ö

 

T3 

<! 

O OC O İD CC < l 5 1 : i O - q i ı ^ 

'Ş l2 v v g » 
< ^ P^ 

< 2 
İ ÎT-

t 

p 

< 

E. 
E3" 

p oio IÂ/5 

r-1 — O O O -^ J ^ M 

P-g 
cİ C£5 

tO W ^ rf, Oî 
p-
CP 
P̂  

O l O 

o o 

rf». rfi. h f i U\ Oî 
O l O 'Ol O O 
O O O O O 

O ı 
o 

Ol o o 
CT5 o o 

0 0 o o 
tO Ül - 4 O H 
OT O O Ol O 
Ö O O O O 

r^ ÜI m oı râ 
Ol o O O O 
O O O O O 

d : 

2 

O 

X • i 



- D/5 -

D. Memuriyetip nev'i Aded Ücret 

Teknik îşler Müdürlüp 

1 Teknik işler Müdürü (Y. 
Müh. veya Müh. 

1 Tesisat Mühendisi (Y. Müh. 
veya Müh.) 

1 Santral Mühendisi (Y. Müh. 
veya Müh.) 

Elektrik Servisi 

3 Elektrik Tesisleri Şefi 
3 Zayıf Akım Tesisleri Şefi 
3 Elektrik Atelyesi Şefi 
4 Elektrik Teknisyeni 
4 Zayıf A t m Teknisyeni 
4 Oylama, Emniyet ve Saat 

Tesis Teknisyeni 
4 Elektrik teknisyeni 
5 Zayıf Alam Teknisyeni 
4 Telefon Teknisyeni 
6 Elektrik Teknisyeni 
6 Zayıf Akım Teknisyeni 
6 Motor Teknisyeni 
6 Asansör Teknisyeni 
7 Akü Teknisyeni 
7 Elektrikçi 
8 » 
9 
5 Telefon Santral Memuru 
5 » Operatörü 
8 
9 

1 1 750 

1 1 750 

1 1 750 

1 1 250 
1 1 250 
1 1 250 
1 1 100 
1 1 100 

1 1100 
1 1 100 
1 950 
1 1 100 
2 800 
2 800 
1 800 
1 800 
1 700 
4 700 
5 600 
2 500 
1 950 
1 950 
5 600 
1 500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Kuvvet Santralleri Servisi 

3 Kuvvet Santrali Şefi 1 1 250 
ö Kazan Teknisyeni' 3 800 
8 » Makinisti 3 600 
8 » Ateşçisi 3 600 
•0 S o f t u m Teknisyeni 1 800 
8 Su Tesvive Cihazı Makinisti 1 600 
8 Pompaeı* 3 600 
7 Tamirat Makinisti 1 700 
8 » » Yardımcısı 1 600 
9 » » « ' 1 500 
8 Kömür Hikmetlisi 1 600 
9 » » 3 500 

Klima Santralleri Servisi 

3 Klima Santralleri Şefi 1 1 250 
f, » Teknisyeni 3 800 
7 » » " 2 700 
8 » » Yardımcısı 2 600 
7 Tesisatçı 3 700 
7 Klima Operatörü 3 700 
8 » » 16 6C0 
9 » » 4 500 

Tesisat Servisi 

3 Tesisat Servisi Şefi 1 1 250 
4 » Teknisyeni 2 1 100 
4 » » 1 1 100 
6 » » 1 800 

D. Memuriyetin nev ı Aded Ücret 

7 Tesisatçı 
8 » 
9 
8 » Hizmetlisi 

inşaat Servisi 

Ahşap İşler Şefi 
Marangoz 

» 
» 
» 

Cilam 
» 

Döşemeci 
İnşaat Ustası 
Duvarcı ve Sıvacı 
Boya ve Badanacı 
Mermerci 
Camcı 
İnsaat Hizmetlisi 

; 

Teknik Büro 

Plân ve Proje Memuru 
Teknik Ressam 
Muamelât Memuru 
Ayniyat Mutemedi 
Dosya Memuru 
Memur (Daktilo -bilir) 
Ambar Memuru 
Kart Memuru 

700 
600 
500 
600 

1 100 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
600 
600 
600 
600 

' 500 
700 
600 
500 

1 100 
950 

1 250 
950 

1 100 
950 
600 
600 
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D. 

8 
8 
8 
9 

10 
10 

10 

7 
8 

9 
10 

Memuriyet in nev' i 

Başbahçıvan Yardımcısı 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçe Hizmetlisi 
Bahçe Temizlik Hizmetlisi 
Halkla Münaseebtler Bürosu 
Uzmanı (Yüksek okul mezu
nu, lisan bilir, ihtisası olan) 
Lisan Bilir Daktilo 
Daktilo 

Aded Ücret 

800 
800 
(.00 
500 
450 
450 

D. 

3 
8 
(i 
5 
5 
7 
7 
8 

Memuriye t in nev' i Aded Ücret 

1 750 

1 250 

700 

(100 

500 I 9 
450 10 

Teknisyen 
Arşiv Memuru 
Özlük İşleri Memuru 
Mutemet (Maaş, ücre t için) 
Ayniyat Mutemedi 
Hsva Ambarı Mermim 
Mrzak Ambarı Memuru 
Yakacak ve Parça Ambarı Me
muru 

Kapıcı 
•» 

Hademe 

250 
600 
800 
»50 
950 
700 
700 

600 
800 
600 
800 
700 
600 
500 
450 

i>. 

4 
4 
(i 
5 
0 
7 
9 

10 
4 
(î 

10 

7 
9 

10 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 nci Başgarson (Lisan bilir) 
2 nci I a ş g a r s o n 

Garson (Lisan bilir) 
Garson 

» 
» 
» 

Ütü ve Gamasırhane Sofi 
Ü tücü 

» 

Çamaşırcı 
» 
» 

1 100 
1 100 

800 
950 
800 
700 
500 
450 

1 100 
800 
450 
700 
500 

140 

1 Hesap M a k i n a l a n 

2 Hesap M a k i n a l a n 

<> Hesap M a k i n a l a n 

4 Teknisyen 

5 Hesap Mak ina l an 

5 Mekonoğraf 
6 
7 
8 
9 

11 

Teknisyeni 
Uzmanı 

Teknisyeni 

Teknisyeni 

' 

1 

1 

1 

1 
5 

8 
6 
7 

11 
1 

1 750 

1 500 
1 250 

1 100 
950 

950 

800 
700 
600 
500 
400 

SAYIŞTAY 

5 Dakt i lo 
(i 
7 
8 

9 

10 

11 

5 Daire Müdürü 

7 Daire M ü d ü r Muavini 

5 Kütüphanec i 
7 Ttlefon ve Elektr ikçi 

4 
5 

11 
11 

11 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
950 
700 
950 
700 

7 Santralc i 
9 
8 Hastabakıc ı 
7 Arşivci 
7 Tasnifci 
8 » 
9 » 
0 » 
4 Şoför 
0 Kaloriferci 
0 Kaloriferci Yardımcısı 
9 Usta 

2 
1 
1 
1 
4 
4 
± 
2 
1 
1 
o 
1 

700 
500 
(İ00 
700 
700 
600 
500 
450 

1 100 
800 
450 
500 

9 
o 



D. 

~6 
10 

7 
9 

10 

7 
9 
7 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Boyacı ve Badanacı ' 
Boyacı ve Bodanacı Yar
dımcısı 
Marangoz 
Cilâcı 
Marangoz ve Boyacı Yar
dımcısı 
CiJtçi 
Ciltçi Yardımcısı 
Tcksirci 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

800 

450 
700 
500 

450 
700 
500 
700 

- D / / -

D. Memuriyetin ne^'i 

U Teksirci Yardımca " 
8 Ascı 
9 Ascı Yardımcısı 
8 Bahçıvan 

11 Bahçıvan Yardımcısı 
8 Odacı 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 

Aded Ücret 

1 
10 
11 
24 
10 

400 
000 
•m 
600 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

D. 

8 
9 

10 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Dağıtıeı 
» 
» 

Gece Bekçisi 

» 
Arşiv Taşıyıcı. 

» 
» 

Hamal 

!1S1 

Adeid Ücret 

600 
500 
450 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
350 

ANAYASA MAHKEMESİ 

3 Tercüman 1 1 2 5 0 
5 Dafet!o (Yabancı Dil Bilen) 1 050 
6 D A f l o 1 800 
6 Şoför 1 800 
7 » 2 700 

7 

8 

8 

10 

Santralci 

Daktilo 

Arşiv Memuru 

Dağıtıcı 

700 

600 

600 

450 

10 Başhademe 

11 Hademe 

11 Gece Bekçisi 
11 Kapıcı 

1 
15 

2 

1 

450 

400 

400 

400 

3 Foto Pilim Uzmanı 1 1250 
4 Fotokopi Teknisyeni 1 1 100 
5 Teksirci 1 950 
•6 Hemşire 1 800 
7 Elektrikçi 1 700 
8 1 600 

BAŞBAKANLIK 

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 1100 

5 Şoför 
6 » 
8 
9 
4 Daktilo 
5 » 

950 
800 
600 
500 

1 100 
950 
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D. Memuriyetin nev'i 

~8 Memur _ 

9 » 
10 » 
5 Mütercim Radyo Dinleyicisi 
6 » 
7 Enformasyon Memuru 
3 Kütüphane Memuru 

10 Arşivci 
11 » 

o Mkanpajcı 
8 Ambalâjcı 

11 
11 Dağıtıcı 
13 » 

3 Mütercim Daktilo 
4 Daktilo Sekreter 
:2 Lisan bilir Daktilo 
4 Müracaat Memuru 
6 Muhasebe Kayıtçısı 
6 Ayniyatçı 
7 Ambarcı 
8 Kayıtçı 
8 Muhasebe Kayıtçısı 
5 Daktilo 
6 » 
7 l> 
8 » 

Aded Ücret 

~7o0 
500 
450 
950 
800 
700 

1250 
450 
400 

1250 
600 
400 
400 
300 

1250 
1100 
1 500 
1100 

950 
800 
700 
600 
600 
950 
800 
700 
600 

D. Memuriyatin ncv'i 

11 Bekçi 
12 :» 
13 » 
10 Başhademe 
11 ' » 
12 Hademe 
13 

iller Teşkilâtı 

5 Enformasyon Memuru 
9 Filim Operatörü 
8 Fotoğrafçı 
5 Daktilo 
9 » 

Aded Ü 

9 

1 
1 
1 
o o 
o o 

12 

] 
1 
1 
1 
2 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

6 Kalorifer Teknisyeni 
8 Kaloriferci 
6 Elektrikçi 
7 » 
6 idare Âmiri 
7 Şoför 
.8 » 
8 Teksirci 
9 » 

10 -» 
8 Bahçıvan 
8 Hemşire 
8 Santralci 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

îcret 

400 
350 
300 
450 
400 
350 
300 

950 
500 
600 
950 
500 

800 
600 
800 
700 
800 
700 
600 
600 
500 
450 
600 
600 
600 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Memur 
7 » 

11 Dağıtıcı 
13 Hademe 

Yurt Dışı Teşkilâtı 

3 Mahallî Kâtip 
4 » 
5 
7 Hademe 
8 » 
9 

9 Santralci 
9 Tasnifçi 
8 Başodacı 
8 Dağıtıcı 

10 
10 Odacı 
11 > 
12 » 
11 Arşivci 
11 Oece Bekçisi 
6 Ofset Operatörü 

Aded 

1 
1 
2 
4 

2 
4 
4 
2 
1 
4 

1 
2 
1 
1 
3 

12 
11 

6 
2 
4 
1 

—~-
89 

Ücret 

800 
700 
400 
300 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

500 
500 
700 
700 
500 
450 
400 
350 
450 
400 
800 
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P . 

8 
10 
9 

11 
12 
10 
5 
8 

10 
7 

8 

Memuriyetin nev'i 

Elektrikçi 
Elektrikçi Yardımcısı 
Kaloriferci ve Tamirci 
Kaloriferci Yardımcısı 

» 
Marangoz 
Şoför 

» 
Ambarcı 
Daktilo 

>, 

» 

Aded Ücret 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 

5 

10 

700 

500 

(İ00 

450 
400 

500 

950 

700 

500 
800 

700 

D. 

DANIŞTAY 

Memuriyetin nev'İ 

9 Daktilo 
10 
11 
12 
8 Arşivist 
4 
8 Daire Müdürü 
8 Sağlık Memuru 
9 Teksirci 

10 
8 Santral Memuru 

10 

Aded ücret 

12 
6 

8 
4 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

600 
500 

450 
400 

1 250 
1 100 

700 
700 
«00 
500 
700 
500 

D. Memuriyetin nev i 

10 Dağıtıcı 
11 
12 
13 
10 Başhadcme 
11 
i', Hademe 
11 Ascı 
13 Yemekhane Hizmetlisi 
13 Kapıcı 
13 Gece Bekçisi 
1 i: Asansöreü Ust ası 
12 Asansörcü Ustası Yardı 

Aded Ücret 

500 
450 
400 
850 
500 
450 
850 
450 
:)50 
;î50 
850 
400 
400 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

8 Tekn isye ı 
4 
5 
7 
8 
9 
6 Klima Teknisyeni 
9 Klimaeı 
9 Klima Operatörü 
7 Fotoğrafç ı 
7 Kaloriferci Ustası 

11 Kalir iferci 

(i 
8 
4 
» ) >> 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 
800 
500 
500 
700 
700 
400 

11 
9 
8 
7 

12 
8 
9 

10 
4 
4 
8 
9 

Kaloriferci ve Onanmcı 
Elektrikçi 
Sıhhi Tesisatçı 
Asansör Ustası 
Asansörcü 
Sanatkâr 

Dcsinatör 
Afişör Ressam 
Şoför 

1 
1 
1 
1 
2 

4 
5 
1 
1 

400 
500 

< 000 
700 
350 
600 
500 
450 

1 100 
1 100 

600 
500 

8 Müracaatçı 
8 Dakt i lo (İngilizce) 
3 Daktilo (P i ansızca) 
6 Dakti lo 
7 
8 
9 
o Tasnif Âmir i 
4 
5 
6 Başanketör 
7 Basanketör Yardı mcısı 

1 
1 
1 
1 
7 
8 
.) 

16 
7 

81 
41 
57 

600 
1. 250 
1 250 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Genel tdare Hizmetlileri 

MERKEZ 

o İdari Dâvalar Müşaviri 
4 Hesap Tetkik Memuru 
6 Sicil Şefi 
6 Tahakkuk Şefi 
6 Değerlendirme Şefi 
6 Ambar Şefi 
6 Satma!ına Komisyonu Memuru 
7 Daire Âmiri 
8 Muhasebe Me. (Daktilo bilir) 
9 Doktor 
9 Müracaat Memuru 
9 Memur (Daktilo bilir) 
6 Muhasebe Kayıtçısı 
9 Arşiv Memuru 

10 
11 
12 
13 » 
14 
9 Daktilo 

10 » 
11 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
s 
2 

2 
. 3 

r, 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 250 
1100 

800 
800 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
500 
500 
800 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
500 
450 
400 

(*) 8 aylıktır. 
(**) 25 'adedi 8 ayhHu: 

(•*•) 47 adedi 8 aylktır. 
(«*«) 20 adedi 8 ayllktır. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

D. Memuriyetin nev'i 

12 Daktilo 
13 
6 Başmücellit 
6 Mücellit 
8 » 
9 
9 

10 » Yardımcısı 
7 Matbaa Şefi 
8 » Teknisyeni 
9 
f) Matbaa Makinisti 
8 Elektrikçi 
7 Telefoncu 
8 Santral Memuru 
7 Marangoz 
9 Marangoz Yardımcısı 
7 Kaloriferci 
9 Kaloriferci Yardımcısı 

10 Kaynakçı 
9 Boyacı 

10 Boyacı Yardımcısı 
13 Asassörcü 

6 Sanatkâr 
10 
13 
7 Şoför 
9 

10 » 

Aded 

5 
11 

1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

350 
300 
800 
800 
600 
500 
500 
450 
700 
600 
500 
500 
600 
700 
600 
700 
500 
700 
500 
450 
500 
450 
300 
800 
450 
300 
800 
500 
450 

1). Memuriyetin nevi 

10 Ozalitçi 
10 Teksirci 
9 Hademe 

10 » 
13 
12 Ambar Hizmetlisi 
11 Bahçıvan 
12 Bahçıvan Yardımca 
11 Dağıtıcı 
12 
11 Başhademe 
13 Hademe 
14 
13 » 
12 Gece bekçisi 

İLLER 
13 Arşivci 
13 Daktilo 
14 » 

9 Kaloriferci 
11 Sanatkâr 
13 
14 
13 Dağıücı 
13 Hademe 
14 » (• 
12 (îeco Bekçisi 
14 .Taloncu ' (•• 
11 Sanatkâr 
13 Dağıtıcı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
7 

25 
16 
4 

( *) 25 
,(••) 78 

41 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

***) 639 
(*) « 

t=#*\ 9 3 

1 
4 

Ücret 

450 
450 
500 
450 
300 
350 
400 
350 
400 
350 
400 
300 
300 
250 
350 

300 
300 
250 
500 
400 
3,00 
250 
300 
300 
250 
350 
250 
400 
300 
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D. 

îî 
13 
10 
12 
13 
13 
13 
7 

9 
7 

12 
13 
11 
12 
13 
13 

8 
5 
7 
8 
9 

10 
7 

11 
12 
12 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Dağıtıcı 

» 

Bekçi 
İşçi 
Usta 

Yargıtay 

Kaloriferci 
Şoför 
Bahçivan 
Sanatkâr d*ci 
Santralci 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

Yüksek Hâkimler Kurulu 

Teknisyen 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
Santralci 
Dağıtıcı 
Ba#ademe 

Aded Ücret 

1 
41 

2 
3 
4 
2 

10 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

75 
2 

400 
300 
450 
350 
300 
300 
300 
700 

500 
700 
350 
300 
400 
350 
300 
300 

600 
950 
700 
600 
500 
450 
700 
400 
350 
350 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

13 Hademe 
13 Bekçi 
12 » 

8 
9 
3 
6 

10 
11 
12 
13 
14 
11 
14 
12 
13 
14 
11 
13 

8 
11 

Muhasebe Müdürlüğü 

8 Memur 
9 

11 Dağıtıcı 

İLLEE 

Sicilli Ticaret Memuru 

Teknisyen 
» 

Kaloriferci 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
Bekçi 
Bahçivan 
Hademe 

» 
Ateşçi 
Hemşire 

Adli Tıp 

2 
4 
2 
4 
5 
4 
4 

17 
17 
4 

77 
6 

101 
1163 

5 
1 

Kurulu Başkanlığı 

Otopsi Teknisyeni 1 
Otopsi Teknisyeni Yardımcısı 1 

300 
300 
350 

600 
500 
400 

600 
500 

1250 
800 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
250 
350 
300 
250 
400 
300 

600 
400 

D. Memur iyetin nev'i Aded Ücret 

6 Fotoğrafçı 
7 Teknisyen 
6 Silâh ve Mermi Artış ve 

Muayene Memuru 
7 Silâh ve Mermi Atış ve 

Muayene Memuru 
12 Usta 
11 Kaloriferci 
10 Başlâborant 
11 LâJborant 
10 Başhastabakıcı 
12 Hastabakıcı 

9 Şoför 
10 Aşçı 
12 Aşçıyamağı 
9 Daktilo 

11 
9 Santralci 

13 Dağıtıcı 
12 Hademe 
13 
12 Bekçi 
13 İşçi 
12 Çamaşırcı 
12 Tecrübe Hayvan Bakıcı ve 

Yetiştiricisi 

Ceza ve tevıkifevleri 

1 Elektrik MühendM (Yüksek 
Müh. veva Müh.) 

800 
700 

800 

700 
350 
400 
450 
400 
450 
350 
500 
450 
350 
500 
400 
500 
300 
350 
300 
350 
300 
350 

350 

1 500 
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D. Memuriyetin ncv'i Adöd < W 

3 Elektrik Tesisleri Şefi 2 1 250 
5 Zayıf Akım Tesisleri Şefi 2 950 
5 Kalorifer Tesisatı Başteknis-

yeni (Brolür Tesislerinden 
Anlıyan) 2 950 

5 Sıhihi Tesisat Şefi 2 950 
7 Çamaşırcı Tesisatı Başteknis-

yeni 2 700 
8 Kalorifer Tesisat Teknisyeni 2 600 

11 Kaloriferci 3 400 
8 Sıhhi Tesisat Teknisyeni 2 600 
8 Makinist 25 600 

12 » 2 350 
8 Usta 19 600 

MERKEZ 
4 Basın Uzmanı 1 1 100 
7 Memur 2 700 
8 » 1 600 
9 :» 1 500 
6 Teknisyen 2 800 
8 Telefoncu 1 600 
9 .» Yardımcısı 1 500 
9 Teksirci 1 500 
8 Hemşire 1 600 
9 Sağlık Memmru 1 500 
8 Kaloriferci 1 600 

10 Kaloriferci Yardımcısı 1 450 

1). 

11 
6 
7 
8 
9 

11 
14 
8 

12 
14 
10 
11 
12 

11 
8 

11 
6 
7 
8 

10 
11 
6 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyen 
Hastabakıcı 

» 
Şoför 

» 
» 

Adod 

50 
13 
20 

2 
1 
3 
1 
1 

22 
4 

38 
25 
24 
4 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kalorifer işçisi 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

» (Müsteşarlık için) 
» (Hizmet arabası için) 

;Şoför 
.Sanatkâr işçi 
Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

» 
» 
» 
,» 

4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
4 
6 
S 

Ücret 

350 
400 
800 
700 
600 
500 
400 
250 
600 
350 
250 
450 
400 
350 

D . Memuriyeti n nev l 

13 Şoför 
14 Şoför 

6 E lek t r ik Teknisyeni 
11 Aşçı 
14 » 
14 » 
12 Çamaşırcı 
M: 
14 Hademe 
10 Başgardiyan 
11 Başgardiyan 
12 
13 
11 Gardiyan 
14 

400 
600 
400 
800 
700 

10 Daktilo 
11 
12 
13 
10 Dağıtıcı 

600 8 Başhadeıe 
450 
400 
800 
800 
700 
600 
500 

10 » Yardımcısı 
11 Hademe 
9 

12 
11 
13 
12 

Aded 

11 
4 
5 
15 
o 
O 

o o 

2 
39 
8 
3 

118 
147 
575 
1 

1 968 

4 
8 
8 
5 
9 
1 
1 
G 
2 
20 
6 
13 
6 

Ücret 

300 
250 
800 
400 
350 
250 
350 
250 
250 
450 
400 
350 
300 
400 
250' 

450 
400 
350 
300 
450 
600 
450 
400 
500 
350 
400 
300 
350 
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D. Memuriyetin nev'i 

13 Hademe 
10 Oece Bekçisi 
11 i» 
12 Garaj Bekçisi 
1 1 :» 
12 Kapıcı 
11 
7 Usta 
8 » 
8 Makina Tamir Ustası 
9 Mefruşat Ustası 

12 Bahçe işçisi 

Aded 

Muhasebe Müdürlüğü 

9 Daktilo 
9 Fiş Memuru 
9 :» 

10 » » 
12 » 
9 Tasnifçi 

Sivil Savunma İdaresi Bakanlığı 

3 Tercüman 1 
4 » 1 
3 Mütercim 1 
5 Teknik Malzeme Operatörü 1 

10 Daktilo 1 
11 î» 1 
12 » 2 
13 » 2 
8 Kaloriferci 1 

10 » Yardımcısı 1 

Ücret 

~ 3 0 0 
450 
400 
350 
400 
350 
400 
700 
600 
600 
500 
350 

500 
500 
500 
450 
350 
500 

1 250 
1 100 
1 ?50 

950 
450 
400 
350 
300 
600 
450 

1). 

ÎÖ 
8 

11 
12 
13 
6 
9 
9 

10 
12 

5 

H 
10 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
5 
5 
9 
8 
9 
8 

12 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

D a l ı c ı (Şoför) 
Santralci 

'» Yardımcısı 
Gece Bekçisi 
Hademe 
Şoför 
Teksirci 
Ambar Memuru 
Depocu 
Depo Bekçisi 

Sivil Savunma Koleji 

Kiektrikçi ve Sinema Opera
törü 
Italorifmd 

» Yardımcısı 
Teksirci 
Şoför 
Santrale, 
Daktilo 

» 
Hademe 
Teknik Ressam 
Oto Makinisti 
Şoför 
J » (Otobüs için) 
Depo Memuru * 
Daktilo 

Hademe (Yatakhaneei) 
Başhadcme 
Hademe 

450 
600 
400 
350 
300 
600 
500 
500 
450 
350 

950 
600 
450 
500 
500 
450 
400 
350 
300 
950 
950 
500 
600 
500 
600 
350 
400 
350 
300 

D. 

~8 
13 
13 
12 
12 
9 

Memuriyeti m nev ı Aded Ücret 

5 
9 

10 
13 

ıgı 

Ascı 
»' ' Yama! 

Garson 
Gece Bekçisi 
Kapıcı 
Sanatkâr isçi 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanu
nu hükümlerine göre kurulmuş 
Kolej Eğitim Birliği ve âfet böl
gelerine sevk ve istihdam edile

cek TİM personeli için 

Elektrik Tesisatçısı 1 
Havagazı, Su Kanalizasvon 
Tesisatçısı " 1 
Sa$hk Mer 
Yapı Usta, 
Marangoz 
Sanatkâr İsçi 

e ı uru 
ısı 

] 

1 
1 

12 

Sivil Savunma İdaresi ikaz ve 
alarm merkezleri merkez ikaz ve 

Alarm Amirliği 

Telsizci 
Evrak Kayıtcısı 
Daktilo 
Hademe 

600 
300 
300 
350 
350 
500 

600 

600 
500 
500 
500 
300 

İLLEE 

9 Kaloriferci 

950 
500 
450 
300 

500 
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D. Memuriyetin n e v i 

11 Mücellit 
7 Düzeltici 

11 Sanatkâr Matbaa Hizmetlisi 

Aded Ücret 

12 
14 

9 Elektrikçi 
11 
12 
13 
9 Kaloriferci 

11 
12 

1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

400 
700 
400 
350 
250 
500 
400 
350 
300 
500 
400 
350 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Şoför 
9 

10 
11 
lî 
ıı 
13 
13 
13 
12 
11 

9 

» 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 

» 
Laborant 
Çamaşırcı 
Terzi 
Dağıtıcı 
Aşçı 

11 
25 
28 
79 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 

600 
500 
450 
400 
350 
400 
300 
300 
300 
350 
400 
500 

D. Memuriyetin nev ı 

11 Aşçı 
13 » 
14 » 

9 Fırıncı 
14 Bulaşıkçı 
11 Başhademe 
12 
12 Hademe 
13 » 
14 
14 İşçi 

Aded 

5 
7 
7 
4 
1 
1 
1 
10 
24 
36 
12 

TJeret 

400 
300 
250 
500 
250 
400 
^350 
350 
300 
250 
250 

681 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. MERKEZ HİZMETLİLERİ 
1 Arşiv Başuzmanı 
.1 Başistatistikçi 
1 İstatistik Uzmanı 
3 İstatistikçi 
6 Kaloriferci 
9 , 
5 Elektrikçi 
8 :» 
7 Usta 
8 i» 
5 Marangoz 

11 
11 Boyacı 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1750 
1 750 
1750 
1250 

800 
600 
950 
700 
700 
600 
950 
500 
400 

5 Şoför 
6 » 
7 
.8 » 
8 Başbahçıvan 

12 » Yardımcısı 
12 Çamaşırcı 

3 (Mütercim Daktilo 
4 > 
5 » > 
6 » 

ı» 

950 
800 
700 
600 
600 
400 
350 

1250 
1100 

950 
800 
700 
600 

3 Yabancı dil bilir Daktilo 

.» » 
» » 

6 » 
7 » 
6 Daktilo 
7 » 
8 » 
9 » 
7 Sekreter 
8 » 
9 ;» 
o Telsiz Teknisyeni Şefi 
3 Kripto Teknisyen Şefi 

1 1 250 
3 1 100 
1 
•1 
4 
2 
6 
9 
16 
1 
1 
2 
1 
1 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 

1 250 
1 250 



- D/23 -

D. Memuriyetin nev'i Aded 

4 Teknisyen (Makinist) 
3 Teknisyen (Krippto - Telsiz) 
4 Teknisyen (Kripto - Telsiz) 
3 Telsizci 
4 Memur (Telsizci) 
6 Arşivist 
7 Memur (Dosya - Evrak) 
8 
9 
8 
4 
7 

10 
11 
4 
8 
5 

(Arşiv ve Evrak) 
(Kiitüpaneci) 

» 
:» 
» 

(Kontrol Memuru) 
(Ambarcı) 
(Müracaat) 

8 Kontrolör 
9 Mem/ur (Müracaat) 
7 » (Mikrofilm Uzman Yar.) 3 
8 Mikrofilm Arşivisti 1 
7 Telefon tesisat ve santralci 1 
7 Santralci 1 
8 » ' 1 

» 
» 
» 
» 

1 
4 
2 

25 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

Ücret 

1100 
1250 
1 100 
1250 
1 100 

800 
700 
600 
500 
600 

1 100 
700 
500 
400 

1 100 
600 
950 
600 
500 
700 
600 
700 
700 
600 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Mutemet 1 
7 Daktilo ve Hesap Mak. Tamircisi 2 
9 Başhademe 1 

10 Hademe 4 
11 » 22 
12 » 24 
13 » 6 
10 Bekçi 4 

9 Bekri 1 
12 » ' 1 
7 Başdağıtıcı 1 
9 Dağıtıcı 2 

:ıı » 3 
12 » 4 

8 
9 

10 

Matbaa 

Matbaa Sanatkâr," 
» 
» 
» 
» 
» 

800 
700 
500 
450 
400 
350 
300 
450 
400 
350 
700 
500 
400 
350 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

D. 

7 
9 
8 

6 
5 
7 

13 
3 
5 
6 
5 

10 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
13 
10 

Memuriyet .in nevı Aded Ücret 

Matbaa Makinisti 1 
3 
1 

Mücellit 1 
Yabancı Konuklar Köşkü 

Memur * 1 
Teşrifatçı 1 
Başbahçıvan 1 
Bahçıvan 2 
Aşçıbaşı 1 

1 
1 

Metrdotel .1 
Kaloriferci 1 
Garson 2 

1 
2 
1 
1 

Hademe 2 
2 

Bekçi 2 
II - Dış kuruluş hiz

metlileri 

1 100 
700 
500 
600 

800 
950 
700 
350 

1 250 
950 
800 
950 
500 

1 100 
800 
700 
500 
450 
400 
350 
400 

1075 1625 000 (*) 

(*) Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanıııp istihkakları bu ödenekten verilecek olanların sayışımın ve görevlerinin belirtilmesi ve 
bu hizmetlilerin tâyinleri ile kuruluş itibariyle verilecek ödenek dairesinde ücretlerinin tâyin ve dağılması Bakanhğa veya Bakanhğin yetki ve
receği makamlara bırakıımıştır. 

2 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

12 Hademe 
13 

19 
15 

Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri 

2 
4 
3 
5 
1 
5 

3 Sekreter (Dil bilir) 
4 » (Dil bilir) 
5 » Daktilo (Dil bilir) 
6 •» » (Dil bilir) 
7 » » (Dil bilir) 
8 » » (Dil bilir) 
5 Şoför 
7 Santral Memuru 
8 Bahçıvan ve Bekçi 
8 Hademe 

Darphane ve Damga Matbaası 

5 Memur 

350 
800 

1250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
950 
700 
600 
600 

1 1 250 
800 
700 
700 

Not: D^§ temsücüifderde çahştmlacak hiz
metliler ecnebi olabiMr. Tâyinleri mahallince ya-
pılır. 

D. 

6 
':) 

11 

Memuriyetin nev'i A(h-} ' Ücret 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

Memur 
» 

Heykeltraş 
Daktilo 
Laborant 

» 
Atelye Şefi 
Atelye Şefi 
Atelyc Şefi 
Atelye Şefi * 
Sanatkâr ve Matbaa Hizmet
lileri 
Sanatkâr ve Matbaa hizmet
lileri 
Sanatkâr ve Matbaa hizmet
lileri 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
Kapıcı 

'» 
Bekçi 
Hademe 

600 
500 

1 500 
950 
500 
400 

1 250 
J 100 

950 
800 

1 1 250 

1 1 100 

700 
950 
700 
600 
500 
500 
450 
400 
350 
300 

D. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Maliye Okulu 

8 Kütüphane Memuru 1 
11 Memur 1 

8 Ambar Memuru 1 
8 Daktilo i 

11 Hastabakıcı 1 
9 Teksirci 1 
6 Aşçıbaşı 1 
8 Aşçı " 1 

10 Aşçı Kalfası 1 
12 Ascı Yamağı 1 
12 Ütücü 1 
12 Sofracı 2 
12 Bulaşıkçı 2 
10 Başhadeıne 1 
18 Hademe 11 
12 Kapıcı 1 
13 » 1 
12 Bekçi 3 
9 Usta ' 1 

10 '» 1 
9 Kaloriferci 1 

11 » Yardımcısı 1 
11 Bahçıvan 1 

600 
400 
600 
600 
400 
500 
800 
600 
450 
350 
350 
350 
350 
450 
300 
350 
300 
350 
500 
450 
500 
400 
400 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

U K a d e r c i Yardım^sı 2 ~ 4 0 0 
6 Eczacı Kalfası l 800 

11 » » 2 400 
13 » » 2 300 
9 Laborant 1 500 

11 » 8 400 
13 » 5 300 
14 » 10 250 

6 Fotoğrafçı 1 800 
8 » 1 600 

13 » 2 300 
14 > 1 250 
8 Mikrofilm Tefcnisyelnd 1 600 
9 Ses K a y a s ı 1 500 
8 Ofset Makilikti 2 600 

11 Foto Laborant 1 400 
9 Teknisyen - Şoför 6 500 
7 » » 5 700 
4 Kamemcı 1 1 100 
7 Fotoğraf Slayt Teknisyeni 1 700 
6 Şoför - Işıkçı 1 800 
7 » 1 700 
7 Ofset Yazıcısı 1 700 
7 » Klişecisi 1 700 
5 » Fotoğrafçısı 1 950 
6 Isıtma ve Kûma Tekd^yeni 1 800 

10 Modelci ve Makcıtçi I 45C 
8 Sdknater 1 600 
8 Kitaplık Memuru (Y. D. B.) 1 600 

10 Hazırlayıcı 4 450 
7 Daktilo (Y. D. B.) 1 700 
9 » » 1 500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Elektrik Uzmanı 
7 Elektronikçi 
8 
9 

12 İstasyon Memuru 
9 Hesapçı 
7 Uzman- Teknisyen 
1 Yüksek Mühendis 
5 Tercüman 
9 Müzisyeln 
9 İttfaiyeci 

11 

1 
1 
1 
2 

13 
5 
3 
I 
1 
7 
3 

22 
3 IBM Programcı Yardımcısı 1 
4 » Başoperabor 1 
5 » Program (Stajyeri 2 
5 » Operatör - Programcı 1 
6 » » » 1 
7 » Operatör 2 
4 Baskı ve Bi r leş t i™ Teknkyend 1 
6 » Teknfsyeni 3 
5 Muhasebeci 1 
4 Kütüphane Me. (İngilizce B.) 1 
ö Memur (Daktilo - Sekreter) 4 
6 Daktilo - Sekreter 3 
7 2 
9 Başhademe 2 

Atatürk ve Karadeniz Teknik 
Üniverstei hizmetliler ücreti 

Atatürk thıiversitesi 

3 Deskıatör 2 
4 » 2 

600 
700 
600 
500 
400 
500 
700 

1 750 
950 
500 
500 
400 

1250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

1 100 
800 
950 

1 100 
600 
800 
700 
500 

D. 

1250 
1 100 

5 
5 
6 
4 
4 
6 
7 
7 
7 
8 
5 
8 
9 
3 

3 
5 
7 
8 

11 
12 
13 
12 
13 
14 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
11 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

F o t o ğ r ^ 
Teknisyen 

Ressam ve Fotoğrafçı 
Usta (Elektrik Uzmanı) 

» 
» (Kaloriferci) 

Şoför 
Laborant 
Bahçıvan 
Memur (Y. -dil M i r ) 

» (Y. dil bilir ve ednabi 
olabilir) 
Memur (Tercüman) 

Başhademe 

» 
Hademe 

» 
» 

Muakkip 
> 

Bekçi 
» 

Kap1C1 

Laborant 
Ç a m a l ı v* Ütücü 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
o O 
2 
1 
7 
4 

4 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
10 
15 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

950 
950 
800 

1 100 
1 100 
800 
700 
700 
700 
600 
950 
600 
500 

1 250 
1 250 
550 
700 
600 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
450 
400 
450 
400 
400 
400 
400 
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D. Memuriyetin nev'i Adcd Ücret 

îî HYnnî Tesisata 

9 
10 
8 
9 

10 
11 
5 
n 

8 Santralci 

» 
Haktilo 

» 
» 
» 

Servis Şefi 
Servis Şefi 

1 
1 
4 
4 
4 
8 
G 
9 

6 
10 
15 
]:1 
1 
2 

1 250 
1 100 

9r,0 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 
950 
700 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Memur 

G 
7 
8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 

» 
» 
» 
'» 
» 
» 

Kayıt 
» 
» 

M Kayıt 
T Dosya 

10 Dosva 
8 Dosva 

Memuru 
» 
» 

Memuru 
ve Tasnif 
ve Tasnif 
ve Evrak 

Memuru 
Memuru 
Memuru 

1 
2 
4 
5 

54 
28 
10 
8 
1 
1 
6 
5 
:i 
o 
1 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
700 
450 
600 

D. Memuriyetin 

10 Dosya Memuru 
11 Dosya Me ıtıımı 
10 Takip Memuru 
11 Tevzi Memuru 
8 Sevk ve Tesellüm 
7 Mutemet 
8 

10 
11 Kartoniyer 

9 Malzeme Depo M 
10 Muhafız 
11 
11 Basodaeı 

nev'i Ad 

Memuru 

emuru 

ed Ücret 

2 450 
1 400 
1 450 
1 400 
1 600 
2 700 
1 600 
T 450 
1 400 
1 500 
2 450 
7 400 
1 400 

MERKEZ 

6 Teknisyen 
9 Elektrikçi 
9 Asansördi 
7 Usta 
9 Marangoz 
6 Şoför 
7 » 
7 Bahçıvan 

11 Mıç ıvan Yardnrtcısa 
4 Eonebi dil bilen Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

800 
500 
500 
700 
500 
800 
700 
700 
400 

1 100 

TİCARET BAKANLIĞI 

6 Daktilo 2 800 
7 » 7 700 
8 » 9 600 
9 :» 12 500 

10 » 12 450 
11 » 3 400 
10 Memur 1 450 
7 Kaloriferci 1 700 
8 » 1 600 

10 » Yardımcısı 1 450 
9 San-tralci 4 500 
6 Dağıfocı (Mutabede çalışır) 1 800 

10 Dağıtıcı 
8 Başhademe 

11 Hademe 
12 
13 » 
10 Bekçi 
11 » 
11 işçi 
12 Kapıcı 

2 
1 
9 

M 
2 
2 

1 
2 
2 

450 
600 
400 
350 
300 
450 
400 
400 
350 

120 

v y 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Pamuk Standardizasyonu 

1 Başeteper, Başefcper Mua
vini, Eksper (Yüksek tahsilli) 

2 Başefesper, Başefcsper Mua
vini, Eksper (Yüksek tahsilli) 

3 Başeksper, Başeteper 
vini, Eksper 

3 Tercüman 
4 Eksper 
6 » 
7 » 
8 Eksper Muavini 
4 Lâboranlt 
5 » 
6 
6 Fiş Memuru 
7 » 
8 » 
9 » 
7 Daktilo 
8 » 
9 » 
0 » 

Mua-

1 

1 

2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
1 
1 
1 
1 
1 

1 750, 

1 500 

1250 
1250 
1 100 

800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Hademe 
12 

İLLER 

S Daktilo 
9 

10 
11 
11 Dağıtıcı 
11 Hademe 
12 
13 

Aded 

1 
1 

~ 2 8 

5 
4 
6 
8 
1 

14 
5 

1* 

67 

Pamuk Standardizasyonu 

1 Başeksper 
2 Başeksper, Başeksper Mua

vini, Eksper (Yüksek tahsilli 
Uzman) 

3 Başeksper, Başeksper Mua
vini, Eksper 

4 Eksper 
5 
6 

2 

3 

42 
25 
44 
79 

Ücret 

~4M 
350 

600 
500 
450 
400 
400 
400 
350 
300 

1 750 

1. 500 

1 250 
1100 

950 
800 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Laborant 
7 
8 
9 
6 Fis Memuru 
7 » » 
8 » » 
9 » » 
7 Daktilo 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Hademe 
13 
14 

7 
17 
14 
10 

8 
18 
28 
15 

3 
4 

15 
8 
1 

11 
30 
10 

392 

D ı ş k kuruluşlar hizmetlileri 

3 Sekreter Daktilo (dil bilir) 
3 

:ıo 
ıı 
13 

3£ 

800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 

1 250 
800 
700 
600 
500 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

I). 

5 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 
9 

10 
11 

Memuriyet™ nev'i A Aded 

MERKEZ 
Bölünmiyen hizmetler 

3 Mimar veya Ressam 
2 Teknisyen (1) 
3 » (2) 
4 » (3) 
5 » (4) 
4 » Eczacı 
6 
0 Tercüman 
4 » veya Sekreter 
3 
1 Sekreter (Yabancı,dil bilir) 
2 
3 
6 Daktilo (Yabancı D. B.) 

6 Memur 

(5> 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 

1 
2 
3 
5 
5 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
4 
6 
7 

13 
11 
20 
12 
10 
8 
7 
9 
6 

10 

Ücret 

1 250 
1500 
1 250 
1 1 0 0 

950 
1 1 0 0 

800 
1250 
1100 
1250 
1 750 
1500 
1250 

800 
800 
950 
7G0 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
700 

'600 
500 
450 
400 

L>. 

"I 
5 
5 
2 
8 
9 
6 
7 
9 
8 
4 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 
9 
9 
8 

9 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Ü cret 

Memur (20) 
(21) 
(22) 

» (Şef) (23) 
Ressam (24) 
Kaloriferci 

» 
Şoför (25) 

(26) 
(27) 

Bahçıvan 
Santralci 

» 
Başhademe 
Hademe (28) 

(29) 
» 
» 

Bekçi 
» 

D a l ı c ı 
» 

İşçi 
Usta 

Muhasebe MMÜrMp 

Daktilo 

10 

1 

4 
5 
5 
1 
1 
2 
4 

14 
20 
30 

10 
2 
1 
1 
5 
5 
3 

1 100 
950 
950 

1500 
600 
500 
800 
700 
500 
600 

1100 
800 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
450 
400 
500 
500 
600 

500 
300 

D. 

7 
8 

11 

Me emuriyetm nev'i Aded Ücret 

Memur 1 
2 
1 
1 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî 
istatistik Genel Müdürlüp 

4 İstatistikçi 2 
5 
6 
9 Filim Operatörü 
6 » 
(î Sinema Opera tö rü 
8 » Uzmanı 
8 Şoför 
4 Ressam 
6 Ressam 
6 Fotoğraf eı 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
4 Steno Daktilo 
6 Steno Daktilo 
7 Basın Memuru 
7 Sinema Operatörü 
8 Sanatkâr ve Matbaa Hizmet

lisi 1 
6 Sanatkâr ve Matbaa Hizmet

lisi 1 
7 Sanatkâr ve Matbaa Hizmet

lisi 1 
9 Ambalâjcı 1 

1 100 
700 
600 
450 

1 100 
950 
800 
500 
800 
800 
600 
600 

1 100 
800 
800 
950 

1 100 
800 
700 
700 

600 

800 

700 
500 

o 
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D. Memuriyet in nev ' i Aded Ücret 

4 Mütercim 1 
G Sağlık Eğitimcisi 2 
6. Dakti lo 1 
9 Şoför 1 
6 Ûı-afik Memuru 1 
9 Memur 2 
9 Daktilo 2 

Sıhhi Müzeler 

G Ressam 1 
14 Laborant 3 
5 Mulâj Teknisyeni ( is tanbul 

Müzesi için) 1 
12 Laborant 2 
14 Hademe (30) 17 

7 Sinema Operatörü 1 
13 Hademe ^ (31) 8 
11 Laborant 2 
9 Teknisiyen (32) 1 

1 100 
800 
800 
500 
800 
500 
500 

800 
250 

950 
350 
250 
700 
300 
400 
500 

[). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

G Dakti lo (Yabancı dil bilir) 1 800 
8 Şoför 2 600 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürlüğü 

5 Dakti lo (Yabancı dil bilir) 1 950 
7 ı» 
9 

12 Başhademe 
13 
14 Hademe 

1 700 
2 500 
1 350 
4 300 
4 250 

Sosyal Hizmetler Akademisi 
Okulu ve Merkezi 

8 AşÇlbaşı 
9 Daktilo (33) 

11 Ase, Yardımcısı 
12 l iaşhade.ne (34) 
14 Hademe 
9 Şoför 
3 Tercüman 
4 
5 Kütüphane Memımı (Yaban-

cı dil b i l i r ) ' ' ' 
fi Daktilo (Yabancı dil bilir) 
8 Şoför (35) 

11 Başhademe (36) 
12 Hademe 

İLLER 

1 
3 
1 
2 
7 
3 
1 
2 

1 
1 
3 
2 

2 

1 1 

A n k a r a Kreş ve Gündüz Bakımevi 

8 Dakti lo 1 
9 Bahçıvan 1 
9 Dakti lo 1 

12 Hademe 3 
13 » 3 

6 Teknisiycn 1 
8 Şoför 1 
8 Öğretmen (İlk ve ana okulu) 1 
8 Hemşire (Mama mut fak için) 1 
8 Memur 2 
7 Kalorifer Teknisiyeni 1 

G00 
500 
400 
350 
250 
500 
250 
100 

950 
800 
600 
400 
350 

fiO0 
500 
500 
350 
300 
800 
600 
600 
600 
600 
700 

D. Memuriyet in nev ' i 

8 Ascı 
9 Çocuk Bakıcı (Anne) 
7 Elek t r ik Teknisiyeni 

13 Hademe 
7 Aşçıbaşı 

Ankara Rehabilitasyon 
Merkezi 

7 Polikil inik 
8 Dakti lo 
9 

10 
6 Fizik Tedavi Teknisyeni 
9 Müracaa t Memuru 
8 Sant ra l Memuru 
9 Dakti lo 

10 
12 Başhademe 
13 Hademe 
14 

6 Kalorifer Teknisyeni 
9 Bahçıvan 
6 Sıhhi Tesisatçı 
6 Teknisyen (Tıbbî cühazcı) 
6 Elektrikçi 
8 Şoför 
4 Teknik Öğre tmen 
5 » 
5 Sekreter '(Yabancı dil bilir) 
5 Kütüphane Memuru (Yabancı 

dil bilir) 

Aded Ücret 

12 
1 
5 
1 

600 
500 
700 
300 
700 

700 
600 
500 
450 
800 
500 
600 
500 
450 
350 
300 
250 
800 
500 
800 
950 
800 
600 

1 100 
950 
950 

950 

http://lia�hade.ne
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D. Memuriyetin neVİ Aded Ücret 

M H a d ^ ~ ~ (49)~35 ~ 2 5 0 
8 Sinemacı 16 600 

11 Lâboratuvar yardımcısı (50) 14 400 
12 Lâboratuvar yardımcısı (51) 15 350 

îller ve ilçeler Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlükleri ve Hükümet Tabiplikleri 

5 Teknisyen 
8 Şoför 
9 » 

10 » 
11 
13 Hademe 
14 

9 Dakt i lo 

1 
(52) 12 
(53) 65 
(54) 53 

91 
222 
757 

10 

950 
600 
500 
450 
400 
300 
250 
500 

Frengi Savaş Kurumları 
10 Şoför 
13 Laborant 
13 Hademe 
11 Laboran t 
13 Has ta ve Çocuk Bakıcı 
11 Daktilo 
13 Hademe 

Cüzzam Savaş ku rumla r 
8 Şoför 
9 » 

10 » 
11 » 

8 
9 

28 
8 

14 
1 

14 

ı 
1 
3 

12 
4 

450 
300 
300 
400 
300 
400 
300 

600 
500 
450 
400 

D. Memuriyet in nev'i 

13 Hademe 
11 Daktilo 
13 '» 

Aded 

5 
o 

13 

Elâzığ Cüzzam Hastanes i 

Rehabi l i tasyon Sana to ryumu 

9 Fotoğrafçı 
9 Terzi 
9 Ayakkabıc ı (Eğitim görmüş) 
9 Dokumacı 
9 Sosyal Asis tan 
7 Teknik Elektrikçi 

Sı tma Savaş 

5 Lâbora tuva r Teknisiyeni 
7 Lâbora tuva r Teknisiyeni 
6 Teknisiyen 
7 
7 Şoför (55) 
9 » (56) 

10 » (57) 
11 » 
11 Ascı 

7 Laboran t ve Lâbora tuva r Tek 
9 » » » (58) 
7 Laboran t 
8 
9 

10 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
10 
10 
11 
10 
60 

200 
162 

1 
. 5 

40 
15 
55 
34 
60 

Ücre t 

300 
400 
300 

500 
500 
500 
500 
500 
700 

950 
700 
800 
700 
700 
500 
450 
400 
400 
700 
500 
700 
600 
500 
450 

D. 

12 
8 

13 
11 
14 

6 
o 
O 

10 
9 

Memuriyet in nev ı 

Sağlık Koruyucusu 
Şoför 
Sağlık Koruyucusu 

» 
Hademe 
İstatist ik Teknisveni 
Başteknisyen "(Mikroskop 
Bakım ve Tamir ler i için) 
Başant imoloü Teknisveni 
Antimoloji Teknisyeni 
Sürveyans Kont ro lü 

» » 

Aded 

1 200 
50 

1278 
300 
409 

1 

1 
1 

20 
100 
100 

Ücret 

350 
600 
300 
400 
250 
800 

1 250 
950 
500 
450 
500 

Trahom Savaşı Kurumları 

f> Teknisyen 
8 
8 Şoför 
9 » 

10 Şoför 
11 » 
13 Has ta ve Çocuk Bakıcı 
14 Has t a ve Çocuk Bakıcı 

13 Hademe 
14 Hademe 

12 Has ta îlâclayıcısı 
13 » 
11 Aşçı 
10 » 

9 Kaloriferci 

1 
4 

10 
31 
15 

2 
6 

58 

5 
78 

20 
410 

6 
2 
o o 

800 
600 
600 
500 
450 
400 
300 
250 

300 

250 

350 
300 
400 
450 
500 

- D/39 -

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 
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D. Memuriyetin nev'i 

~9 Usta 
13 » 

8 Şoför 
9 Elektrikçi 
6 Usta (Atelye Şefi) 
9 Kaloriferci 

10 
11 
13 
10 Bahçıvan 
13 

9 Laborant 
9 Daktilo 

11 » 
13 

9 Aşçı 
13 Hademe 
14 
12 Hayvan'Bakıcı 

Sağlık Ocakları 

MERKEZ 
2 Memur .(Şef) 

Aded Ücret 

2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

13 
2 
2 
1 
2 
4 

20 
2 

500 
300 
600 
500 
800 
500 
450 
400 
300 
450 
300 
500 
500 
400 
300 
500 
300 
250 
350 

1500 
1250 

950 
800 
700 
600 
500 

D. 

10 
8 
8 
9 

10 

14 
13 
10 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

10 

2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Memur 
Şoför 
Şef Daktilo 
Daktilo 

» 

Hademe 
» 

Daktilo 
Tıbbi Sekreter 

» 
» 
» 

Sağlık Sekreteri 
Şoför 

İller Sağlık Ocakları 

(59) 714 
80 
17 

3 
75 

264 (60) 

(61) 
420 

30 
648 
108 

İller Nüfus Plânlaması 

IstaJistik Uzmanı 
:» 
» Baştekriisyeni 
» Teknisyeni 

Ekip Kontrolörü 
;» 

Memur 
> 
» 

» 

1 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
5 

14 
22 

450 
600 
600 
500 
450 

250 
300 
450 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 

1 5 0 0 
1 2 5 0 
1250 
1 1 0 0 

950 
800 
70ü 
600 
500 
450 

D. 

9 
10 

5 
8 
8 
9 
8 

13 

2 

7 
6 
7 
8 
9 
9 
9 

13 
6 
8 
9 

Memuriyet: m ner ı Aded Ücret 

Şoför 
» 
» 

Analizci 
Analiz Şoförü 
Saka Teknisyen Baban ı 
Saka Teknisyen Başkanı 
Şoför 
Hademe 

100 
250 
150 
1 
50 
13 
67 

(62) 300 
33 

Nüfus Plânlaması, 

MERKEZ 

Araştırma Uzmanı 
:» 

Teknisyen 
» 

İstatistik Şefi 
Ressam 
Daktilo (Yabancı dil İrilir) 
Memur 

> 
Daktilo 
Şoför 
Hademe 
Teknisyen 

> 
» 

1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
45 
45 
60 

600 
500 
450 
950 
600 
600 
500 
600 
300 

1 500 
1 250 
950 
700 
700 
800 
700 
600 
500 
500 
500 
300 
800 
600 
500 
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D. Memuriyetin nev'i Aded 

11 Hasta ve Çocuk Bakıcı 7 
12 » » > 56 
13 » ,» » 78 
14 » » i» 92 
11 Hademe 2 
12 » 2 
13 :» 13 
14 » 176 
10 Muibassır 2 
11 » i 

Kuduz Tedavi Kurumları 

9 Teknfeven 2 
13 Kalfa 9 
14 Bahçıvan 2 
10 Aşçı 2 
11 Laborant 2 
11 Hasta ve Çocuk Bakıcı 2 
14 Hasta ve Çocuk Bakıcı 4 
13 Hademe 3 
14 » 11 

Kan (Merkezleri) Bankaları 

11 Şoför 
14 Hademe 10 

B.C.G. Kampanyası 

9 Şoför (77) 70 
10 » 50 

Ücret 

400 
350 
300 
250 
400 
350 
300 
250 
450 
400 

500 
300 
250 
450 
400 
400 
250 
300 
250 

400 
250 

500 
450 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Teknisyen 
8 
5 
9 
7 Memur 
8 » 
9 » 
9 Daktilo 

11 
11 Hademe 
14 
6 Sekreter ( M a t i z i ) 
8 Şoför 
5 Şef Memur 

11 Hademe 

, 

(78) 

(79) 

Aded 

2 

H 
2 

25 
6 

15 
12 

7 
5 

10 
4 
3 

25 
1 
2 

Verem Savaş Dispanseri 

4 Röntgen Teknisyeni 
5 
6 
8 
7 Teknisyen . 
9 i» (Bakteriyolıoji) 

10 ;» 
11 Kaloriferci 
9 Şoför 

10 Hasta Takipçisi 
11 » 

8 » 
10 Laborant 
11 

(80) 

(81) 

(82) 
(83) 

(84) 
(85) 
(86) 

1 
1 
2 

15 
13 
30 
20 
35 
45 

250 
240 

10 
40 
55 

Ücret 

~1 100 
600 
950 
500 
700 
600 
500 
500 
400 
300 
250 
800 
600 
950 
400 

1.100 
950 
800 
600 
700 
500 
450 
400 
500 
450 
400 
600 
450 
400 

D. 

12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 

14 Hasta ve Gocuk Bakıcı 
14 Hademe 
11 Memur (İstatistikçi) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
9 

11 
12 
13 
8 
9 

11 
13 

Aded 

(87) 35 
(88) 
(89) 
(90) 
(91) 

75 
90 

150 
30 

Ücret 

350 
800 
250 
250 
400 

Göğüs(Verem) Hastalıkları Hastaneleri 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalfa 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
» 
» 
» 

(92) 

(93) 
(94) 

(95) 

(96) 

(97) 

(98) 

2 
7 
2 
3 

25 
25 
10 
20 
10 
5 
8 
o o 

20 
2 

30 
17 
15 
15 
5 

20 
2 
7 

18 
8 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
500 
400 
350 
300 
600 
500 
400 
300 
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- D/51 -

D. Memuriyetin nev'i 

Pamuk işleri 

4 Teknisyen 
8 Tasnifti 
9 Usta * 

10 » 
11 » 
11 Laborant 
11 Evrak Dağıtıcısı 
12 Makinist 
12 Ziraat Hizmetlisi 

Aded Ücret 

Neşriyat ve Tanıtma 

3 Mütercim (İngilizce) 
5 Y,a;ym Sekreteri (Editör) 
7 Sinema Uzmanı 
7 Şifre, Steno, Daktilo 

10 Daktilo 
8 Ambar Memuru 

10 
9 Şoför 
7 Memur 

14 

(V Birer adedi Muh. Md. için. 
(*V İkişer adedi Muh. Md. için. 

(***) üçer adedi Muh. Md. için. 

1 100 
600 
500 
450 
400 
400 
400 
350 
350 

1250 
950 
700 
700 
450 
600 
450 
500 
700 

D. 

3 
4 
3 
3 
4 
8 

11 
11 
13 
6 

5 
8 
9 

10 
12 
13 

5 
6 
4 
7 
8 
9 

10 
13 
10 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Bölünmiyen Hizmetler 

Şef 
» 

Tercüman 
Sekreter Daktilo 
Tercüman 
Kalooriferci 
Kaloriferci Yardımcısı 
Santralci 

» 
Şoför 
Daktilo 

» ( Y . dil bilir) 
Teknisyen 
Daktilo 

» 
» 

» 

MoLr 

» 

» 
» 

Arşiv Memuru 

1 
i 
1 

(*) ^ 
(**) 4 

4 
/***\ g 
(*) 10 

6 
1 
1 
1 

1250 
1100 
1250 
1 2 5 0 
1100 
600 
400 
400 
300 
800 

1250 
950 
950 
600 
500 
450 
350 
300 
950 
800 

1100 
700 
600 
500 
450 
300 
450 

D. 

îî 
12 
12 
12 
12 
12 

Memuriy. Memuriyetin nev ı Aded Ücret 

1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
6 

10 
5 
6 
9 
6 

Dağıtıcı 
» 

Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 
İŞÇi 

1 
4 
1 
2 

61 
1 

144 
ÎLLEK 

Ziraat İşleri 

Teknisyen 
:» 

Tercüman 
Mütercim 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 
» 

Sürveyan 
Çay Bölge Şefi 
Çay Kontrolörü 

» 
Çay Ustası 
Desinatör 

ı» 
Teknisyen 
Makinist 

(10) 
( İD 

4 
6 
1 
2 

36 
42 
44 

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 137 
(16̂ 1 113 
(17) 91 

1 
3 
5 
5 

123 
3 
1 

(18) 145 
ir 

400 
350 
350 
350 
350 
350 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
100 
100 
950 
800 
450 
950 
800 
500 
800 
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- D/53 -

I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 

9 
7 

11 
10 
8 
7 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 

Zirai Mücadele İşleri 

1 Başteknisyen 
» 

Teknisyen 

» 
» 
» 

Ekip Şefi 
S Memur 
G 

» 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
1» 
» 

(26) 
(27) 
(28) 
(29) 

(30) 

(31) 
(32) 
(33) 

(34) 
(35) 
(36) 
(37) 

(38) 
(39) 
(40) 

4 
ir, 
38 
42 
28 
36 
25 

6 
8 
8 
7 
3 
0 
4 

14 
5 
8 

10 
2 

17 
27 
39 
20 
23 

6 
5 

16 
8 
6 

! 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
950 
600 
800 
500 
700 
400 
450 
600 
700 
500 

450 
400 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Makinist 
7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 

10 
11 
12 

10 
11 
12 
13 

6 Sürveyan 
9 Şoför' 

» 
» 
» 
» 
Şoför 

9 Tanın Hizmellisi 

» 

» 
13 Bekri 
13 İşçi 
13 Bahçıvan 
12 Hademe 

(41) 
(42) 
(43) 
(44) 

(45) 
(46) 
(47) 

(48) 

Veteriner İşleri 

5 Fen Memuru 
1 Yüksek Müheudis veya Mü

hendis 

24 
21 
27 
14 
22 
10 

1 
93 
6 
1! 
57 
52 
7 

12 
10 
21 
18 
7 

29 
13 
6 

36 

933 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
800 
500 
700 
600 
450 
400 
350 
500 
450 
400 
350 
300 
300 
300 
300 

350 

950 

1 750 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
9 
7 
8 
9 

11 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
14 

8 
0 

10 
7 

11 
12 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 

Makina Teknisyeni 
Makinist ve Şoför 
Makinist 

» 
» 
» 

Usta (Şarküteri) 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Şoför 
» 

Laboran t 
» 
» 
» 
» 

» 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 
(54) 
(55) 
(56) 

(57) 

1 
3 
ı.) 

5 
10 
17 
5 
30 
5 
2 
4 
11 
7 
3 
7 
o o 
11 
17 
o 

15 
129 
49 
5 

398 
195 
42 
57 
5 
88 
51 
67 
35 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
800 
500 
700 
600 
500 
400 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
250 
600 
500 
450 
700 
400 
350 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
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D. Memuriyetin ııev'i 

» 6 
4 5 - 5 -adedi 6 aylık 
4 6 - 4 
47 _ 10 
4 8 - 1 
4 9 - 4 
5 0 - 2 

Aded Ücret D. 

- D/56 -

Memuriyetin nev'i 

5 1 -
5 2 -
5 3 -
5 4 -
5 5 -
5 6 -

3 
5 

15 
25 
35 

5 

adedi 
» 

» 

» 

aylık 
» 
» 
» 

» 

Aded Ücret D. Mem uriyetin Hev'i Âded Ücret 

57 - 10 adedi 6 aylık 
5 8 - 6 » 6 » 
5 9 - 2 0 » 6 » 
6 0 - 1 0 » 6 » 
6 1 - 5 0 » 6 » 
6 2 - 2 » 6 » 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ 
1 Elektronik Uzman (Yüksek 

okul) 
1 Meteoroloji Uzmanı 
2 Atölye İşletme Uzmanı 
2 Meteoroloji Uzmanı 
3 Telekomünikasyon Uzmanı (Ec

nebi dil bilir) ' 
3 Radyo Teletayp Uzmanı 
3 Telsiz Teknisyeni 
3 Telsiz Teknisyeni (Elektrik) 
3 Meteoroloji Uzmanı (Y. O. 

mezunu) 
3 Radar Teknisyeni 
3 Radyo Faksimil Teknisyeni 
3 Şef îstidlâlci 
3 Punck - Card Teknisyeni 
3 Akım Rasat Uzmanı 
3 Tercüman 
4 Başteknisyen (Motor) 

1 750 
1750 
1 500 
1 500 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

1250 
1 250 
l 250 
1250 
1250 
1250 
1250 
1 100 

4 Akım Rasat Uzmanı 8 1 100 
4 Telsiz Teknisyeni 2 1 100 
4 Teknisyen 3 1 100 
4 Klimatolojik Rasat Kontro

lörü o 1 100 
4 Stok Kontrolörü 1 1 100 
5 Stok Kontrol Şefi 1 950 
5 Radyozonde Teknisyeni 4 950 
5 Rodya Teletayp Teknisyeni 1 950 
5 Akım Rasat Uzmanı 2 950 
5 Teknisyen o 950 
5 Teknik Kontrolör 11 950 
5 Ustabaşı 1 950 
5 Daktilo (Ecnebi dil bilir) î 950 
6 Punck - Card Öper. 4 800 
6 Akım Rasat Şefi 2 800 
6 Telsiz Makinisti 8 800 
6 Teknisyen 35 800 
7 Radyo Teletayp Öper. 6 700 
7 Zirai Meteoroloji Şefi 2 700 

7 Makinist 
7 Makinist (Telsiz) 
7 Şef 
7 Memur (İnceleme) 
7 Memur 
8 Zirai Meteoroloji Şefi 
8 Karteks Şefi 
8 İnceleme Şefi 
8 Analiz Eldbi Şefi 
8 Radyozonde Rasat Me. 
8 Şoför 
8 Makinst 
8 Telsizci 
7 Telsizci 
8 Teknik Kontrolör 
8 Memur (Karteks) 
8 Memur 
9 Sinoptik Rasat Memuru 
9 Makinist 
9 Ustabas: (Kalorifer) 

5 
o 
o 
1 
35 
2 
1 
1 
.10 

26 
1 
13 
5 
2 
1 

700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
000 
600 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
500 

1 
,; 

.; 
1 

2 
1 



- D/57 -

D. Memuriyetin nev'i 

9 Kaloriferci 
9 Daktilo 
9 Memur (Karteks) 
9 Memur 
9 Teknik Yayın M c u u r u 

10 Telsizci 
11 Usta 
11 Şoför 
11 Daktilo 
11 Memur 
11 A.eı 
11 Uo[ 
11 Kalo-iforei 
t2 R\v^.m 
12 Me-mır 
12 İşçi 
12 Bekçi 
13 Usta 
13 Ütücü 
13 Kaloriferci 
13 Bulaşıkçı 
13 Bahçıvan 
10 
10 Berber 
13 Daktilo 
13 Doktor 
13 Memur 
13 Çamaşırcı 
13 Bflkçi 
14 Usta 

Aded Ücret 

2 500 
1 
1 
9 

10 
20 

2 
1 
o 
':) 
1 

10 
15 

ı 
1 
5 

10 
ı 
o 

}. 
: 
1 

15 
1 
o 
1 
r; 

2 
5 
1 

5Ö0 
500 
500 
500 
4-ro 
400 
-100 
400 
400 
4 00 
400 
400 
350 

:m 
350 
350 

^-300 
300 
300 
300 
300 
450 
450 
300 
300 
300 
300 
300 
250 

D. Memuriye t in nev ' i 

14 Memur 
14 Başhademe 
14 Hademe 
14 Odacı 
14 Dağıtıcı 
14 Koruyucu 
14 Bekçi 
14 İşçi 

Aded 

1 
.1 
8 
4 
1 
1 
3 
3 

419 

Ücret 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

İLLER 

1 Bölge Araş t ı rma Uzmanı 
2 Bölge Araş t ı rma Uzmanı 
o Şef İst idlâlci 
3 Telsiz Teknisyeni (Elektronik) 
3 Movdan Meteoroloji Uzmanı 
4 Radar Teknisyeni 
4 Meydan Meteoroloji Uzmanı 
4 Telsiz Teknisyeni (Elektronik) 
4 Şef İstidlâlci 
4 Akım Rasat Uzmanı 
4 Teknisyen 
5 
5 Meydan Meteoroloji Uzmanı 
5 Radyozonde Teknisyeni 
5 Radyo Faksimi! Teknisyeni 
6 Telsizci 
6 Telsiz Operatörü 
G Akım Rasat Uzmanı 

2 
6 

17 
2 
7 
o 
3 
o 
S 
1 
1 
3 

35 

9 
5 
5 
2 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Rasat Şefi 
6 Teknisyen 
6 Telsiz Makinisti 
6 İstidlâlci 
7 Telsizci 
7 Memur 
7 Teknisyen 
8 Telsizci 
g Şoför 
8 Radyozonde Rasat Menraru 
8 Memur 
9 Telsizci 
9 Makinist 
9 Şoför 
9 Sof (Rasat Şefi) 
9 Şef (Klimatoloji Rasaıt Şefi) 
9 Kİimia Rasatçısı 
9 Sinoptiık Rasatçı 
9 FUif (Telsiz Şefi) 
9 Klimatoloji Kontrolörü 
9 Memur 

10 Telsizci 
10 Şoför 

10 Klimatoloji Rasat Memuru 

10 Memur 

10 Bahçıvan 
11 Makinist 

11 Teknik Gazcı 
11 Şoför 

Aded 

26 
1 
.L 

3 
35 
77 
17 
10 
12 
10 

4 
88 

5 
1 

20 
1 

22 
2:1 
20 

1 
2" 

154 
55 

11 

2° 

T'. 
?J: 

f 

30 
• * 

Ücret 

800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
450 
450 

450 
450 
450 

400 
400 
400 
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- D/59 -

D. Memuriyetin nev'i 

6 Memur 
7 
8 
6 Daktilo 
7 » 
8 
9 » 
4 Desinatör 
4 Elektrikçi 
8 Usta 
9 Teksirci 
6 Şoför 
7 ' » 
7 » 
7 Dağıtıcı 
8 
8 Bashademe 
9 Hademe 

10 
11 
9 Bekei 

10 » 

Aded Ücret 

6 Kaptan 
7 » 
8 
9 » 

İLLER 

6 
6 
5 
r> 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 

10 
15 
9 

2 

126 

800 
700 
600 
800 
700 
600 
500 

1 100 
1 100 

600 
500 
800 
700 
700 
700 
600 
600 
500 
450 
400 
500 
450 

800 
700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i 

1 Gemi Teknisyeni 
3 » 
t Telefon Teknisyeni 
4 AtölyeŞefi 
9 Kaloriferci 

11 
11 Sanatkâr 
8 ' Şoför 
9 ' » 
8 riemi. Adamı 
9 » 

11 » 
12 » 

3 Gemi Sicil Memuru 
4 » » 
5 » » 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
') 
2 
7 
4 

6 » » 
7 » » 
7 Daktilo 
9 » 

10 
13 Doktor 
11 Bashademe 
11 Hademe 
12 
13 

Muavini 

4 
1 
1 

10 
99 

Ücret 

1 750 
1250 

700 
950 
500 
400 
400 

rn0 
; Z 
400 

1 '>50 
1 100 

800 
700 
700 
500 
450 
300 
400 
400 
350 
'>00 

139 

D. 

8 
7 

10 
11 
8 
11 
12 
8 

11 
11 
8 

12 
8 

18 
7 
7 
9 

12 
12 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Kaptan (Kayıkhane Âmiri) 1 
Usta 7 

2 
Kaloriferci 1 
Laborant 2 
Gemi Adamı 1 

2 
Şoför 1 
Bahçıvan 1 
Hastabakıcı 1 
Ascıbaşı 1 
Aşçı 2 
Daktilo 1 
Doktor 1 
Asistan 4 
Sınıf Âmiri 4 
Bashademe 2 
Hademe 20 
Bekçi 2 

56 

Okul Tatbikat Gemisi 

Kaptan (Yüksek okul mezu
nu ve uzak yol kaptanı) 
Birinci Zabit (Yüksek okul 
mezunu ve uzak yol ehliye
tini haiz) 

1 250 
700 
450 
400 
600 
400 
350 
600 
400 
400 
600 
350 
600 
300 
700 
700 
500 
350 
350 

1 750 

1 500 
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hĴ  ^ 05 00 
O O O O 
O O O O 

CO 0 0 

^ 

p^ 
p-

ö 

¥ V V ¥ ^ V V V 

M l,!!M w M ö 
S* % 

5 £> 
5 &• O CD 

c 20 

r + 
o M 

S p-J 

W 3 
<P CD 

O 

rfiMiHtCMCOM ^ M M t O C O O J M K H W O C R a ^ t O M L O 

§ £ S S ^ O0 0 0 ( C H M M M O l ^ i J ^ ^ C O ^ ^ Ü l O l ^ ^ 

O O O O 8 S § g S 8 S S 8 § g § S § 8 S 8 S 8 § 

0 0 M CO 

CO CO 
O O 
O O 

P--
fL 

a 
CP 

V-



's ı 

o o o o o 
o o o o o 
t - çp ıo ıo tp 

<N (M 

r-H 

o 1 
TH TH 

O 1 
CO LC 
T H T-l 

4
0
0
 

r H 

O O O O 
tC O IC O 
TH ^ CO CO 

~ ^ & % 

^ *c% 

o o o o o o o o o o o o 
O IC O IC O O IC O O O ıC O O ^ H O O O H O O O N Oî 00 

rH «O ı-f (N T H T - <N <N IC O N W 

I 
-». •+-5 °3 

I 
s 

ü* ^ g 
05 

V~ OO O Ol GO t- O î T - İ O — CM CC 
^ ^ ° ^ û ; c o CO Tf ^ IC <^ 

^ 

«3 

! 

o o o o o o o 
O O O IC LC IC O ^ ^ Tf co o: rf rt 

CM T— rr r-ı CC T - CM 

3 
5? 

rt H H N OJ O H 

« K 

O O O O O O O IC © ıc © ıc O O r- ıc CM ı—ı d t- ıc 

^ CO CO (N 

EH 

M K t W t> 

<5 

< 

PÛ 

> 

g o g o o o o o o o o o 

H H (M H M HH O 

o 

s o :0 *i* 
C î W C « 3 > M f f l O r ( l Î f < t : t - oo 

1 
O O O O O O O O O O O O O O 
O O i C O O O O O O O O i C O O § § 8 § § 8 § § § § g § 

Ç s İ T H C O l C d L C O O l C O D l C H H rJH 

•8 

«4 

T H T - T H C O C O C M - I I C TH CO (M rH <M r i rH rH rH rH rH rH rH rH 

•â m 

9 

ae 
oo c: O 

as * 
rH o t- c; o rH o 

i O .S 32 

fe Q © 

44 

r§ 

,—i 

S 
Ö 
Kİ 

22 

/v c3 
•+J 
aj 

1—' 
-*. 

an
i 

O 
* "p "% <cö 

1-1 

C O T < 0 1 L O C « 0 ) ® O î O 

3 

O 

T-

ÎH 
C^ 

«; 

-. 

A 
2 

^ 
A 

=> 



£3 

5 

> 
O) 

.S 
"S 
T 

© 

a 

o o o o o o ö o o o o o o o o o o 0 o - •" ~~ o vo o o 
T—I Gi OC t— o ^ O S « ° 8 § H G ° o § § N vO 

o » o 8 8 8 § § 8 § 8 § 
w OC t - o w ^ ffi « ; : « « 

O J — - I '* 

o 

s s 

I 

EH 

c*. H r H ^ 5 K - x f f l O ^ C O - a ) ö 5 

- rH ^ Cî C T f f i W W N ^ t f i t û O 
1-4 — - 1—1 

C i 

fi 

o o o o o o o o o o o o o o o o vo o o vo vo o o vo vo o vo o o vo 

CO r f 00 O r h <M <M (M 

C5 

o o o o o vo o o ve o 
00 W IO ^ H 

o o o ve o o 
C î 0 0 t -

(M 

3 

t>> 

'O 

% 

e3 * 
1 
EH 

3&X) 

- y i <"̂  

(—1 

co 

I; 
C5 o 

TH - oo-^^z; 

=î " :S "g * A ^ 

il "s * ü 
M CO O O xr vO O t -

o o o o o o o o vo o 
L~ «5 ,"H ^ QC 

£ ?2 " ° " 

CTJ sxi 
O ı O 
—' C i 

o o oc 
o o 
o o 

o o 
VO 

o o 
VO O 

o o o 
O O VC 
^ VC r f i 

o 
VO 

o o 
o 

W <N 00 N N CO W (M (M (M >+: ^ ^ „ TH r* <N 

^ o c c o ^ , ^ ^ . « vo cc t-

051 I I' 
O r H C C O O r H O — l C M C0 

O O 
o o 8 

3 , 
0 0 O i 

r H 

A 



D. Memuriye t in nev ' i 

12 Hademe 
13 » 
14 

M E R K E Z 

3 Teknisyen 
6 
6 Elektr ikçi 
8 

10 » Yardımcısı 
8 Asansörcü 
8 Kalor i ferci 
9 » Yardımcısı 
6 UMta 
6 Şoför 
8 » 
8 » 

11 Başbahçıvan 
12 Bahçıvan 

3 Mütercim 
3 » Dakt i lo 
6 Dakt i lo (Dil bilir) 
6 
7 

Aded 

10 

15 
7 

213 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 

1 
2 

10 

Ücret 

350 

300 

250 

1 250 
800 
800 
600 
450 
600 
600 
500 
800 
800 
600 
600 
400 
350 

1 250 

1 250 
800 
-800 
700 

D. 

9 
10 
.11 

7 
o 
• ) 
. s 
o 

4 
6 
5 
6 
8 
8 
8 

11 
9 
,' 

10 
8 
9 

- D /64 -

Memuriye t in nev ' i 

Yurtdışı Teşkilâtı 

Mahallî Kâ t ip 

» 
» 

Aded 

4 
5 
7 
6 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Dakti lo 
» 
» 

Müracaat Şefi 
Memur (Dil bilir) 

» 
» 
» 

Kooperatif: Şefi 
Memur 

» 
Memur 

» 
Müracaa t Memuru 
Memur 

Kay ı t Memuru 
Ambar Memuru (Kurs lar Mü
dür lüğü için) 
E v r a k Memuru 
San t ra l Memuru 
Arş iv Memuru 

17 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
8 
fi 
5 
3 
3 

4 

o 
o 
4 
3 
4 

Ücret 

1 250 
1 100 

950 
800 

500 
450 
400 
700 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

800 
950 
800 
600 
600 
600 
400 

500 

700 
450 
600 
500 

D. 

8 
(i 

11 
10 
11, 
13 
13 
12 
13 

:! 
8 
s 
9 
8 

i 4 
14 

5 

Memuriye t in nev ' i 

Hademe 

» 
» 

Sağlık Memuru 
Daire Memuru 
Ozalitei 
Teksirei 
Başhademe 
Hademe 

» 
Miivezzi ! 
Bekçi 

î r i p p 
J LhEtv 

Teknisyen 
Şoför 
Dakt i lo 

» 
Memur 

Hademe 
Bekçi 
M n ı i s y o n (Yapı kalfası) 

Aded 

5 

6 
6 

39 

1 
1 
1 
1 
1 

19 
18 

4 
4 

167 

o 

5 
7 
5 
6 

14 
7 

40 

Ücret 

700 

600 
500 

600 
800 
400 
450 
400 
300 
300 
350 
300 

1 250 
600 
600 
500 
600 
300 
300 
950 
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S - C e t v e l i 
BÜTÇE KANUNU MADDE - 8 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret^ 

Cami görevlileri 
10 imam-Hat ip , Müezzin-Kay

yım ' 50 450 
11 imam - Hatip, Müezzin - Kay

yım 350 400 
12 imam - Hatip, Müezzin - Kay

yım ' 315 350 
13 imam-Hat ip , Müezzin-Kay

yım * 22 300 

737 





E - C e t v e l i 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 8 

(Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verileceği tertipler) 



Bölüm Madde 

12.000 

12.000 

] 2.000 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

12.230 

12.231 

12.232 

12.230 

12.231 

12.232 

12.233 

12.251 

12.252 

12.253 

E / 2 -

Bölüm 

Cumhuriyet Senatosu 

Personel giderleri 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

Millet Meclisi 

Personel giderleri 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

Millî Saraylar geçici hizmetliler ücreti 

Cumhurbaşkanlığı 

Personel giderleri 

Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 

MÎT geçici hizmetliler ücreti 

Basın-Yayın Genel Müdürlüğü geçici hizmetliler üc
reti 

Devlet Personel Dairesi yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti 

Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı uzmanlarla 
yardımcıları ücreti 

12.000 

J2.000 

12.000 

12.000 

12.000 

:ı 2.000 

Madde 

12.230 
12.250 

12.230 
12.250 

12.230 

ödeneğin çeşidi 

12.231 
12.232 
12.250 

.12.230 

12.230 
12.250 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Diyanet işleri Başkanlığı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Kadastro Okulu ve kursu geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Adalet Bakanlığı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 

Personel giderleri 
Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 



Bölüm Madde 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.230 

12.230 

12.230 

12.230 

12.231 
12.232 

Ödeneğin çeşidi 

12.231 
12.232 

içişleri Bakanlığı 

Personel giderleri 

Geçici hizmetliler ücreti 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

Dışişleri Bakanlığı 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 

Personel giderleri 
Genel idare geçici hizmetlileri ücreti 
Maliye Okulu geçici hizmetlileri ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Personel giderleri 

PERSONEL Gİİ)ERLERİ 

Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi geçici hiz
metliler ücreti 
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Bölüm 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Bayındırlık Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar, ücreti 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Tarım Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.281 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev eko

nomisi ve makinist okulları geçici hizmetliler ücreti 
12.233 Tarımsal eğitim merkezi geçici hizmetliler ücreti 
12.234 Veteriner lâboratuvarları geçici hizmetliler ücreti 
12.251 Tarım işleri yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.252 Tarımsal mücadele yabancı uzmanlarla Yardımcıları 

•ücreti 
12.253 Veteriner işleri yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 



Bölüm 

12.000 

12.000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetlileri ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sanayi Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Bölüm 

12.000 

12.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

İmar ve îskân Bakanlığı 

Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Köy işleri Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 



C - cetveli 
Bütçe Kanunu Madde - 9 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara «raiyle) 
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Vergilerin, resimlerin ve batfka g e l i r l i 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Nfauuuu** 26 . 3 , .322 

Kanunu mu-
vrtfeat 
Mukavelename 
Kanun 27.11.1336 

26 . 1 . ]341 
14 . 4 . 1341 

13 . 9 . 1331 
18 . 5 . 1336 

-

66 
549 
618 

14 . 1 . 1926 
17 . 2 . 1926 
22 . 2 . 1926 

18 . 3 . 1926 

29 . 5 . 1926 867 

7.6. 1926 , 911 

716 
743 
748 

788 

Tebliğ 

1925 ve daha evveüki tarihlere ait mevzuat 

Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden sulan ile kaplıcalar 
hakkındaki hükümleri 

Ahar mahallere nakledilen eşhasm emval ve düyun ve matluba!, metrukesi hakkında K. muvakkat 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin re,no mntaallik hükümleri 
İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca müt:,,IIİk !) neu maddesi 
Ziraat m ü z e l e r i n e sabit sermaye vaz'ına dair K,mîmm 3 nrii madd-i 
Limanlar Kanununun 11. nei maddesiyle alınmakta ,>hn ..ara cezalar i hakkında 

1926 yılma ait mevzuat 

Bareiamaa Kauununun 1, 2, 4, 6 re 7 ,ıei maddeleri 
Türk Kanunu Madenisinin IKzineye İntikal edecek eı,val v, H;ı!nk hal 
Emvali Milliye ve metrufceden veya mazbut vaktf :.,-=!,„ bâzı mücs* 
araai ve arsalar hakkındak. Kanunun 1. nei maddesi 
Memurin Kanununun :«) neu ımuhKsi 

Ziraat Vekâletine merbut bâzı metoe,, ve mü^oseleMn sureti idaresi, hakkındaki Kanunun. A neü 
maddesi 
Bu kammla tasdik olunan ve Türkiye - ırak h a H e r e hükümetleri ,-asnıda akdedilen Mukavele
namenin 14 neü maddesine müsteniden İrak Petrol şirketlerinden alınan % 10 Hazine hissesi 
hakkında Kanun 
Hazine portföyü geliri ile banka, nezdimle a-ulan hesabı carilemen Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak eiti^ı teşebbüslerden hâsd olan gelirler hakkında tebliğ 

ılaKi iuiKumier. 
rle belediyelere satılacak 



Vasilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaMan 
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Çeşidi 

Kanm 

Tarihi 

8 . 6 . 1926 

10 . 6 . 1926 

Numarası 

917 

927 

27 . 1 . 1927 
9.5, 1927 

26 . 5 , 1927 
16 . 6 , 1927 

21 . 6 , 1927 
25 . 6 . 1927 

17 . 5 . 1928 
23 . 5 . 1928 
24 . 5 . .928 
24 . 5 . 1928 
31 .12 1928 

Kararname 

4 . 4 , .929 
16 . 5 . 1929 
18 . 5 . 1929 
27 . 6 . 1929 

968 
1020 

1050 
1080 

1118 
1160 

1266 
1324 
1338 
1349 
1375 

1412 
1447 
1454 

ö z e t i 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların Gümrük Resminden mu
afiyetine dair Kanun 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nei maddesi 

1927 yılma ait mevzuat 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkında Kanun 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların Gümrük Resminden mu
afiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 
Mııhasebei Umumiye Kanununun 20, 55 ve 125 nei maddeleri 
Menafii umumiyeye hadim ınüessesattan hususi binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair 
Kanun 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun 
Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddeleri 

1923 yılma ait mevzuat 

Islahı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin tadili hakkında 
Damga Resmi Kanununun bâzı hükümleri 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nei maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demiryol
ları Bankası arasında münakit 4 kıta İtilâf namenin ve merbutatmm tasdiki hakkındaki Kanun 

1929 yılma ait mevzuat 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 neu maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü maddesi 
Bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin tadiline dair Kanun 
Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında Kararname 



Vergilerin, i m l e r i n ve başka ^lirlerin 
dayanakları 

> — — ~̂ 
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Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

Tarihi Numarası ö ö z e t i 

24 . 5 . 1930 
31 . 5 , 1930 

2 . 6 . 1930 
2 . 6 . 1930 

7 . 6 . 1130 

7 . 6 . 1930 

1.6. 1930 

23 . 3 . 1931 
26 . 3 .. 1931 

6 . 7 . 1931 

2 . 7 . 1931 

7 . 1 . 1932 
7 . 4 . 1932 

1930 yılına ait mevzuat 

1641 Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında numakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında Kanun 
1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 
1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel 

Kanun 
1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında nuinakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında Kanun 
1691 Türkiye Cumhuriyeti ile P,ul<.,mst,m Hükümeti masında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahede

sinin tasdiki hakkında Kanun 
1715 T. C. Merkez Bankası Kanununun Hükümetin hissesine mütaalJik 88 ve diğer maddeleri 

1931 yılına ait mevzuat 

1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren kanunun 4 ncü maddesi 
1794 Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
1838 Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mekten pansiyonları Kanununun de-isik 2 3 5 6 7 ve 

8 nci maddeleri ' ' " ' ' ' ' 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 

maddeleri 

1932 yılma ait mevzuat 

1918 Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun 
1943 Mezhut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 1 nci 

maddesi 

» 



Yergilerim, resimlerin ve ba$ka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

Kanun 

I. V. H. Kararı 
Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t : 

2 . 5 . 1932 1951 1931 malî senesi bütçesine tahsisatı munzama ve fevkalâde verilmesine ve bâzı fasıllar arasında 
münakale yapılmasına dair Kanun 

4 . 6 . 1932 2000 Tıp Fakültesinden m*'et edecek talebelerin mecburi hizmetlen baklandaki Kanunun 3 ve 4 ncü mad
deleri 

11 . 6 . 1932 2005 Maarif Veladeti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 
30 . 6 . 1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edüen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

1933 
1933 

4 

5 . .933 

1 
29 
27 
28 . 5 . 1933 
31 . 5 , 1933 

6 . 1933 12 

12 

28 

6 . 1933 

11.1933 

1933 yılma ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi h a k l ı d a Kanun 
2159 inhişarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci maddesi 
2226 
2237 
2256 

2268 

2308 

2376 

9 . 1 . 1934 
8 . 5 . 1934 

28 . 5 . 1934 
28 . 5 . 1934 

İ l m i m l Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdare ^ teşkili hakkında Kanun 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Sovrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
1 Haziran 192Î) tarihli ve 1499 numaralı Gümrük Tarifesi Kanununu deriştiren 31 Mayıs 1933 ta-
rihli Kanuna ek Kamın 
Fnvami ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî s ı boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Kesini alınmamasına dair' 
Şirketlerin müruruzamana uğrayan kupon, tahvüât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali hak
kındaki Kanunun İ -ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 10 Haziran 1926 tarih ve 
927 sayılı Kanuna müzevvel Kanun 

1934 yılına ait mevzuat 

2/20 Maden kömürleri hakkında 
2424 30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil arabalarının tabi olacakları mükellefi

yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
2455 Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, _ . . 
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Çeşidi 

Kanun 

» 

Nizamname 
Kamın 

Tarihi 

2 . 6 . 1934 
4 . 6 . 1934 

21 . 6 . 1934 
21 . 6 . 1934 

30 . 6 . 1934 

5 . 7 . 1934 

2 3 . 1 2 . 1934 

3 . 6 . 1935 

Numarası 

2490 
2499 
2510 
2526 

2548 

2582 

2654 

2756 

ö z e t i 

10 . 6 . 1935 2777 
14 . 6 . 1935 2809 

5.12.1935 2/3642 
13.12.1935 2864 

Talimabname 19 . 6 . 1936 2/4858 
Kamm 31 . 7 . 1936 3058 

11 .1219936 3078 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâfın kabul ve tasdikine dair Kanun 
iskân Kanunu 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme isleri için kurulacak fennî müesseseler hak-
kmdaki Kanunun üçüncü maddesi " * * 
Oeza eriori ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak: alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirile-
cek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pannik'tohumu üretilmesi baklandaki Kanunun 6 nci 
maddesi 
Ziraat Vekâleti müessese!erince yetiştirilen üretme vidalar ının satılması ve isler sermaye ile idaresi 
hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu maddeleri 

1935 yılma ait mevzuat 

2499 saydı Kamumla kabul ediiflen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 numaralı Cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında Kanun 
HW,ml Biljnln- Okulu hakkındaki Kanun 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanunun bi
rinci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affı ve bâzılarının indirilmesi hakkında Kanun 

1936 yılına ait mevzuat 

8G7 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında 
lUisumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun * 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 



vergüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi Tarihi Nunm^î ö z e t i 

Kanun 
» 

Kanun 

10 . 2 . 1937 
5 . 5 . 1937 
2 . 6 . 1937 
9.6. 1937 
24 .12 . 1937 
27.12.1937 

1937 yılına ait mevzuat 

T. B. M. M. K. 2 9 . 1 2 . 1 9 3 7 

Kanun 

l V. II. Kararı 
Kamın 

28 

1.1 . 4 

1938 

1938 
1938 

30 . 4 . 1938 
o . G . 1938 
10 . 6 . 1938 
15 . 6 . 1938 
22 . 6 . 1938 
28 . 6 . 1938 

3122 Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun 
3167 Kara Avcılığı Kanunu 

2/6738 Orman Nizamnamesi 
3224 Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Kanunun ikinci maddesi 
3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi 
3293 Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi memurlara mukabil Türk memur ve mü

tehassıs yetiştirilmesi baklandaki Kanunun birinci maddesi 
1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi bakkında 

L938 yılına ait mevzuat 

3339 Harleton sat.nahuan lmhmm ve rmtorlu cemilerie memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
.-.yamu Uimmük :Jo.i.ılı.Jri: i s t i sna im dam K;,mın 

3340 >:ü,,ı(,-i, öre, •,,Hc-iii; -,;/;ir(e <,l.,,,!.-i,.,,!en almacak ücvetler Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 
3359 f^kllum- ve Kadmöy TıVu Anonim Sn Sirketi kntiyazı ile tesisatının satmalmmasma dair muka-

2/8673 (-unlan'fennî dluiz! Z tkkind; 
3423 M-narif VekAHİno h,ği, Kirnk Okudan m ü t ^ . i ! se,n,avosi hakkmdaki 8 nei maddesi 
3437 Tülin, ve Tinim İnhisarı Kamım.mm 71, 75 ueİ m:uhJ,i'eri 
345G Xot(-r Kanununun deflşik «h nei maddesi 
3478 Dan^a Eesini Kanunumu, ek ve değişikliği hakkmdaki Kanun 
3520 Torbiyevi mahiyeti haiz fil imlerin Milietiekrasında intişarım (kolavlastıırmak iein TL 10 1933 

tarihinde (k1nevreVle akdolonan Beynelmilol Mukaveleye iitihaka dâir Kanım 



Yerler in , re«unlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi Tarihi 

Kanun 
» 

N i z a m i m e 

I. T. H. Karaw 
Kanun 

Kanun 

» 

Kararname 

* 

î. V. H. Karan 
Kanun 

28 . 6 . 1938 
28 . 6 . 1938 

9 . 8 . 1938 

13 . 1 . 1939 
18 . 1 . 1939 

26 . 1 . 1939 

27 . 1 . 1939 
27 . 5 . 1939 
5 . 7 . 1939 

5 . 7 . 1939 
5 . 7 . 1939 
7 . 7 . 1939 

2 4 . 1 1 . 1 9 3 9 

2 7 . 1 2 . 1 9 3 9 

3 . 1 . 1940 

8 . 1 . 1940 
17 . 1 . 1940 

27 . 3 . 1940 

Numara 

3524 
3526 

2/Ö634 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 
3667 

3670 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

3765 

2/12627 
3777 

3788 

ö z e t i 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkında Kanun 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamname 

1939 yılına ait mevzuat 

Çiçekler hakkında 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkımdaki Kanun 
Ticaret Vekâleti teşkilât Kanununun 19 ncu maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini karnen değiştiren re 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kamımın 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - W Ticaret ve Seyriscfain muvacehe inde müzeyyel anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarmm idaresine dair Kanun 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikine ait Talimatnamenin hüküm-
leri hakkında 
Ceza evleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mıahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren Kanun 

1940 yılına ait mevzuat 

Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler .eklenmesine 
dair Kanun 
Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müstenit Karar 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tadil eden Kanunun 1 nci mad
desi 
Çay Kanunu 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi 

Kanım 

Nizamname 
Kanını 

Tarihi 

1 . 4 . 1940 

17 . 5 . 1940 

Numarası 

3792 

3828 

ö z e t i 

20 . 5 . 1940 3829 
10 . 7 . 1940 3894 
24 .12 . 1940 2/14931 
30.12.1940 3929 

5 . 6 . 1941 

29 . 5 . 1941 
9.6. 1941 

. 4 . 7 . 1941 

4 . 7 . 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

3975 

4040 
4062 
4094 

4095 

4109 
4119 

14 . 1 . 1942 
20 . 5 . 1942 

4166 
4223 

Havai münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağların resimlerden muaf tutulması hakkında Lond
ra'da imza edilen mukavelenin tasdikine dair Kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair Kanun 
Devlet Konservatuar ı hakkındaki Kanunun G ncı maddesi 
Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi 
Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
T. U. Kefik Saydam Merkez ILfzıssıhha Müessesesi teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci maddeleri 

1941 yılına ait mevzuat 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullcrin satış bedellerinin sureti tahsili hakkındaki 3524 
savdı Kanuna ek Kanun. 
3S28 numaralı Fevkalâde zam Kanununu değiştiren Kanun 
iskân Kanununun 39 nen maddesinin tadili hakkında Kanun 
Hatay Ziraat Dankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlcndi-
rilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının isletilmesi hak
kında Kanun 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi 
Kızılay Cemiyeti ve harb ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaade
siyle gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri namma ' vürudedeeek olan eşyanın Güm
rük Vergisinden muafiyetine dair Kanun 

1942 yılına ait mevzuat 

Noter Kanununun bâzı maddelerini değiştiren Kanun 
Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 neı maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ye baçka gelirlerin 
dayanakları 

- C/10 -

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 

» 
» 

î . V. H. Kararı 

Lanun 

» 

janun 

» 
» 

» 

27 . 5 . 1942 
27 . 5 . 1942 

8 . 6 . 1942 
17 . 6 . 1942 

1 . 8 . 1942 ! 

28 . 5 . 1943 

14 . 7 . .943 

17 . 4 , 1944 
3 . 5 , 1944 

17 . 5 . ,944 
26 . 6 . 1944 
15 . 9 . 1944 

26 . 3 . 1945 
15 . 6 . 1945 
15 . 6 . ,945 
10 . 7 . 1945 

4226 
4226 
4250 
4268 

2/18435 

4426 

4466 

4547 
4556 

4565 
4604 
4668 

4708 
4753 
4759 
4796 

Fevkalâde zam Kanunu 
Fevkalâde zam Kanununun Damga Resmine ilişkin hükümleri 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 ve 20 nci maddeleri 
Madenlerin arama ve işletilmesi hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin sıcak ve soğuk maden su
larına dair hükümleri 
İnhisarlar jdaresinin bira, gazoz, soda, malt hulâsası asitkarbonik ve kolonya yapıp satabileceği 
hakkında 

1943 yılına ait mevzuat 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için muvak
kat bir idare kurulmasına dair Kanunun üçüncü maddesi 
Mamak, Gaz Maske Fabrikasının Millî Müdafaa Vekâletine devri hakkında Kanun 

1944 yılına ait mevzuat 

A r t a n a , Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imtiyazının kaldmlmasma ve bu inhisarın işletilmesi için muvakkat 
bir idarenin kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 
Fevkalâde zam Kanunu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatılı talebe alınmasına dair Kanunun 
1nci maddesi 

1945 yılına ait mevzuat 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanunun değişikliği 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
İller Bankası Kanunu 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, ^_ 

- C/11 -

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

2 7 . 1 2 . 1945 

17 . 5 . 1946 
20 . 5 . 1946 

29 . 5 . 1946 

Numarası 

4816 

4893 
4897 

49 ki 

Ö ö z e t i 

19 . 2 . 1947 
18 , 6 . 1947 

- : . *i . İ ! H 7 

3 . 9 1 9 9 4 7 

5 0 i 5 

. M , > 

Kibrit ve eakmak tekeli imtiyazına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna ek 
Kanun 

1946 yılma ait mevzuat 

Sark hah ve ki!imleriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulacak serbest yer hakkındaki Kanun 
Kibrit ve ,;I.Uni;î::-..n T.-k..lC, , ^ i s i , iskume i d a r e l i n i n Tekel Genel Müdürlüsüne devrine dair Ka
nunun 3 ncii maddesi 
Devlet Kayat ve Basın Genel Müdürlüğünün serauıyeü hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 

1947 y t o a d t mevzuat 

•:,= » n l ; ^ n llr,!.', v,r^m ulaklık para bastırılması k a n d a k i Kanunın 9 ucu maddesi 
Uk:\* ^-,.uu,,vn !,-(,ı maddelerinin kaldırılmasM,., d^işürilıno,me ve ])u kanuna yeniden bâ,ı 

'"'•Z^-X'^ huyunla Kanun 
'•M!. d m ^ , A i'- -.>,:>. i;n:dim,t.leri arasında >2 ' ^ ^ V ^ i:, 'hli Aukandd, A-, dauaıı fTür-
A e e Y ; ,A! .:•,!•: y ^ u A ) AAkmdaki anlaşmanın oiamsasma dair Kamu, 

19 . 1 . 1948 :>m 

28 . 6 . 1948 5227 
1 . 7 . 1948 5207 
8 . 7 . 1948 5252 

A - A A ^,;..: a A A A , , . TTrkAAve vaınla-.-: k;pA,mAn m.mnasmm Millî Savunma ihtiyaç! 
i .M ,:Mau:ı,-,k , ı ; ; ,ki (a,iin vergi muaflıkları hakkında Kanım 
; -!.fs, A u t u m u , i:e:, maddecinin dektiri lmesi bakkında Kanın 
B a d i r e îrelirleri Kanununun 2 nei maddesi 
Tii-kiv,.. Avustu.va, Behdka, Danimarka, Fransa. AmanAAn, İzlanda, Lükseıuburg, Norveç, İsveç, 
IManda, İtalya, Dortekiz, Birleşik Kırallık, İsviçre hükümetleri ve Almanya'nın,' Fransa ve Bir
leşik Kırallık ve A.B.D. leri işgali altındaki mmtakalar Başkumandanları arasında imzalanan Av
rupa Ekonomik işbirliği Sözleşmesiyle eklerinin onanmasına dair Kanun 

» 

» 
* 

file:///w.-/i


Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/12 -

Çe«idi 

Kanun 

Tarihi 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 

2 4 . 1 2 . 1 9 4 8 

5253 

5256 

7 . 2 . ,949 

25 . 3 , .949 

6.4. 1949 

2 . 5 , 1949 
2 . 5 . 1949 
24 . 5 . 1949 
2.6. 1949 

8 . 6 . 1949 
10 . 6 . 1949 
16 . 6 . 1949 
7.12. 1949 

5282 

5321 

5359 

5365 

5377 
5383 
5392 
5420 

5434 
5441 
5435 
5451 

ö Z 4 t İ 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet M'erkez Bankası arasında 1 1 . 8 . 1948 tarihinde akdedilen 
Sözleşmenin onanmasına ve' bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve muhafaza
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birledik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export -
İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılma ait mevzuat 

Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan dar ı lmasına ve bu maddelerin Gümrük resimle-
rinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
T.u-kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birlejik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export -
İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milvon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilen madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanunu 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanunun 27 nei maddem 
M â n Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nei maddesi 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nei maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun * 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— > ^ 

- C/13 -

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 

l 
» 

» 
» 

» 

I. V. H. Kararı 

Kanun 

» 

» 

» 

18 . 1 . 1950 
11 . 2 . 1950 
4 . 3 . 1950 

10 . 3 . 1950 

15 . 3 . 1950 
15 . 3 . 1950 

15 . 3 . 1950 

23 . 3 . 1950 
2 4 . 3 . 1 9 5 0 i 

14 . 7 . 1950 

15 . 7 . 1950 

19 . 1 . .951 

24 . ı . 1951 
28 . 2 . .951 

5516 
5539 
5580 

5587 

5591 
559b 

5599 

5625 
3/10966 

5676 

5682 

5698 

5710 
5750 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında Kanun 
Karayollan Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 11 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından itihal olunacak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 ncu maddesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen (Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyet
lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki Kanun 
Avrupa Ekonomik is Birliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan 
anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tesbiti hakkında Kanun 
Tapu Hardan Kanununa ek Kanun 
Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik müstahzarları yapan lâboratuvarlara ve eczanele
re verilecek saf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 
T. C Hükümeti ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen Kredi Anlaşma
ları hakkında Kanun 
Pasaport Kanunu 

1951 yılına ait mevzuat 

Göçmen ve mültecilere Türkiye Yardım Birliğineyapılaeak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar 
vergileri matrahlarından indirilmesi hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve MarshaU Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edilen 
yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şek
li hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

0 / 1 4 -

Çeşidi Tarihi Numara 

& . « 24 . 5 . 1951 

25 . 5 . 1951 
25 . 5 . 1951 
8.6. 1951 

27 . 6 . .951 

29 . 6 . 1951 
29 . 6 . 1951 

9.7. 1951 
1 . 8 . 1951 

9.8. .951 

8 . 8 . 1951 

1 . 8 . 1951 
12.11.1951 

5764 

5772 
5775 
5785 

5778 

5800 
5801 

5807 
5822 
5828 

5830 

5842 
5852 

Ö z e t i 

12.11.1951 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer 
vergi resim ve harçlardan muafiyeti hakkımda Ka mn 
Millî Piyango teşkiline dair olan'3670 sayılı Kanunun değişikliği 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisii aranmaması hakkında 
Kanun * 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı âlet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında Kanun 
Kadrodan çıkarılmış olan harb gemilerdin sat dmasımı dair Kanunun birinci maddesi 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gulu ve Tan», Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası amamda, A k ^ n h m-ntakası' hükümetlerine' bâzı teknik yardımlar te
minine dair Anlaşmanın onanmasına d;ir Kan.n 

..i :•: andaki r^-l- sayılı Kanuna ek Kanun 
,r • 1akaabgına devrrne dair Kanun 

5853 

. ' . . U i l l . i Ç ; r • İ t e m I e ı ; , ' ; • ı ( < , 1 ' . ; : i , • . • • ' . '•. -\,•;; , , . , , 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin .-IH .. 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa V 
pilması ve bu kanunu tadil eden bâzı bük, -? 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
müesseselerle münfesih derneklere aidulnn s 
bu partiler tarafından genel menfaat!,,- için 
sine dair Kanunun 7 ve 8 nei maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, !!! ve 30 nei maddeleri 
Türkiye Cumhurivrti TTüknmeii ile Amerika B i r i d e Devletleri adına hareket eden Export - împort 
Bank arasında akdedilen 36 ınilyon dolarlık Krcli'Anlaşmasının onanmasına dair Kamın 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devle îeri arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anla* 
masını değiştiren Protokolün onanmasına dair Kanun 

,-si hakkındaki 2460 saydı Kanunda değişiklik ya-
-,-h kaldırdması hakkında Kanun 
bedelsiz mal dcvredemigeçeklerine ve bu daire ve 
nsi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla 
nvd.ms olan binaların sahiplerine ve Ila.ineve iade-



yogilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

C / 1 5 -

ö z e t i 

Kanun 

T. B. M. M. K. 
Kanun 

I. V. H. Kararı 

Kanım 

t. V. H. Kararı 

Kanun 

» 
» 

15 . 2 . 1952 5881 

16.4. 1952 5917 
16 . 4 . 1952 1796 
2 . 5 . 1952 5922 
9 . 5 , 1952 5928 
15 . 6 . 1952 3/15070 

18 . 6 . 1952 5963 

İS . 6 . 1952 5964 

20 . 6 . 1952 5977 

6 . 1 1 . 1 9 5 2 3/15890 

29 . 1 . 1953 

23 . 1 
22 5 
1 .. 7 , . 9 5 3 

1953 
1953 

6021 

6031 
6086 
6093 

1952 yılına ait mevzuat 

Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında Ka
nunun 10 ncu maddesi 
Gayrimenkule tecavüzün def i hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesini değiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların maliyet bedelleıine 10 kuruş Tekel 
Resmi ilâvesi hakkında 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası 
Gümrük Kanununun 18 nei maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
teko! madde,! olanlarının Tekel Resmi ile diğer vergi ve resimliden muafiyetine dair Kanun 
Seykın Barajının finansmanı için Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaşma 
ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Hususi teşebbüsler tarafından isletilecek tuzlalar hakkında 

1953 yılına ait mevzuat 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği incele
me Grupuna mütaallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nci bölümü 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair Kanu
nun 2 ve 4 ncü madeleri 



Vergilerin, ritimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/16 -

Çeşidi 

Kanun 

» 

Tarihi 

2 . 7 . 1953 

3 . 7 . 1953 

Numarası 

6095 

6114 

ö z e t : 

10 7 , .953 953 6131 

6132 
6133 
6152 

10 . 7 . 1953 
10 . 7 , 1953 
15 . 7 , 1953 

20 • 7 . ,953 6179 

25 . 7 . .953 6180 

25 . 7 . 1953 6182 

21 . 7 . 1953 
22 . 7 . 1953 

6183 
6186 

I. V.H. Kararı 20.11.1953 4/1862 
Kanun 18.12.1953 6200 

21.12.1953 6202 
21.12.1953 6209 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programı gereğince Türkiye'de ya
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında 
Teknik Yardım teminine'mütedair esas Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanuna merbut An
laşmanın I I I ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yar ı l a r ı hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ok Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alman ümed hakkındaki Knnunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkmdaki Kanunun 10 nen maddesinin (B) fıkrasınm değiş
tirilmesine dair Kanum 
Devlet daireleri tararından Gümrük Verffi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Vergi ve Kesmine tâbi tutulmıyaeağma dair 
Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkmdaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine d i r Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkmdaki Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları isletmesi Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatı hakkında 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
Serbest Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 



- C/17 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

' Çeşidi Tarihi Numara* 

27 . 1 . 1954 
10 . 2 . 1954 
15 . 2 . 1954 
26 . 2 . 1954 

3 . 3 . 1954 
3 . 3 . 1954 

7.3. 1954 
7,3. 1954 
9.3. 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

Kanım 10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

6237 
6245 
6266 
6290 

6309 
6310 

6326 
6327 
6339 

6351 

6352 

6353 

6355 

6367 

Ö * e t i 

1954 yılına ait mevzuat 

Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
Kan bankalan ve kan nakil merkezleri döner sermaye Kanunu 
Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarife Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırmasına dair Kamın 
Maden Kanununun 19, 113, 116, 133, 145 ve 150 nci maddeleri 

İzmir Sarıkışla ve müştemilâtının İzmir Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78, 79, 95, 96, 97 ve 109 neu maddeleri 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 18 parsel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk Kredi 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya Hazinenin de iştirakine mezuniyet veril-
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında müna'kit 4 Temmuz 1948 ta 
rihli muaddel Ekonomik ve is Birliği Anlaşmasını tadü eden Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik' Devletleri Müşterek Güvenlik idaresi» namına hare 
ket eden «Export - Tmport Bank Of Washingkm» arasında imzalanan ( i l 2) milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan İktisadi îs Birlimi And 
lasmasında bâ.ı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanım* * 
Torquay Protokoluna ilişik Türkiye taviz listesinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çocuklara Âcil Yardım Fonu ile akdedilen Teknik Yardım A * 
laşmasının tasdikine dair Kanuna ek Anlaşmanın 6 nci maddesi 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/13 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 
» 

» 
İ. V. II. Kararı 

Kararname 

f. V. H. Kararı 
Kanını 

Kanını 

Kararname 

Kanun 

» 

Tarihi 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 
11 . 3 . 1954 

22 . 3 . 1954 
10 . 4 . 1954 

25 . 4 . 1954 

10 . 4 . 1954 
2 . 7 . 1954 
7 . 7 . 1954 

8 . 7 . 1954 

11 . 10 . 1954 

7 . 1 . 1955 

9 . 2 . 1955 

Numarası 

6369 

6370 

6371 

6377 
6392 

6400 
4/2846 

4/2927 

4/2847 
6426 
6427 

6433 

4/3689 

6449 

6462 

ö z e i i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet müdde t in in uzat ı lmasına 
müteda i r Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye (hım îmriyeti Hükümeti ile Aıııerikı. Birleşik Devlet leri . ü k ü m e t i a ras ında münaki t Eko
nomik İşbirl iği Anlaşmasını tadi l eden 8 Ocak 19VJ tar ihl i Anlaşmanın onanmasına dair K a n u n 
Marshal . P lânı (Avrupa Kalkınma P m - r a m O çerçevesi dâhil inde elde edilecek yard ımlar ın bütçe 
ve Hazine hesaplar ına intikal sekline dair ^ sayılı Kanunun baz, maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında K a n u n 

r,(i76 saydı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Gümri\U Tarifeleri ve Ticaret Gene! A n l a ş m a s ı a ekli l istelerin metinlerinde yapı lan düzeltme ve 
« İ l i şme le re mütaal l ik ikinci Protokolün tasdiki hakk ında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması l .akkmda Kanun 
^ a d m ı K a n u n u n u n I K> nci maddesine müsteniden madenilerde çalıştırılan ecnebiler için. alınacak 
,:.ü!!h„,aM vv tHi rme ü, ,-el i h Adambı 
O: lf ( ü W , r sinmişleri iehı Makina ve Kimya E n d ü s l r i s i n e veriien sâ f ispir tolar ına satış maliyetine 
iir-ve edilecek Tekel Ke.<mi hakk-nda 
' K d e n Kanununun 115 ı - i maddesi e;ere<?mce ı n a Knhu-den alınacak Devlet hakkına dair 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasında vergi muafiveîleri Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 
Tm-kiye Cumhuriyet i ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletler arasında -kuvvetlerinin s tatüsüne dair Söz!esmenin tatbikine mütaallik Anla tmanın tasdi
kine dair K a n u n 

Türk iye Pet ro l le r i Anonim Ortakl ığ ı Kanununun 2 madde ve bu kanunun 13 neü maddesine bir fık
ra eklenmeşine dair Kanun 
Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle Mdiî Keasürans T.A. Şirketince işletilmesi hakkında 

1955 yı lma ait mevzuat 

Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâ türüne ve gümrük kıymetine mütedai r mukavelename
lerin tasdiki hakkında K a n u n 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satılması hakk ında Kanun 

http://Maki.ua


Vergilerin, resimlerin ve batfka gelirlerin 
dayanakları 

- C/19 -

Çeşidi 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi 

25 . 2 . 1955 
10 . 3 . 1955 

Numarası 

4/4502 
6375 

ö z e t i 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 

» 

» 

23 o . 1955 

30 . 3 3 1955 

13 . 4 . 1955 

20 . 4 , .955 

22 . 4 . 1955 
27 . 4 . 1955 

2 . 5 . .955 

2 . 5 . 1955 

9.5. 1955 

6528 

6529 

6536 

6541 

6542 
6548 

6549 

6552 

Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik Andiaşmasma Taraf Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli Kararının ve Kuzey - Atlan
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleş
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline müte
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması» mucibince kurulmuş Milletler
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kabulüne dair Kanun 
(iümnik Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki 'hakkında Kanun 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunlarm naklinde kullanılacak her nevi malzemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan muaf 
tutulması hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanun 
Baraj inşaatı dolayisiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 9 
nen maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelâtına ait 
Zabıtan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
60 milyon liralık madenî ufaklık para basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
tadiline dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd taraflarından bâzıları ile Japonya arasındaki 
ticari münasebetleri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve ba^ka gelirlerin 
dayanakları 

- C/20 -

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

9 . 5 . 1955 

13 . 5 . 1955 

13 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

Numarası 

6553 

6558 

6562 
6566 
6570 
6571 

6572 

ö z e t : 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

21 . 5 . 1955 
21 . 5 . 1955 

6585 

6593 

6600 

6603 

6606 

6619 

6623 
6624 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı Kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 
6326 sarılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin î ,,1il i ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında 
Kamın * 
D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gayrimcnkul kiraları hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ye bu kanuna yeni 
maddeler ilâvesine dair Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödün;, tohumluk verilmesi hakkmlaikl 5254 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
-:,1 irirmesi iv eb uanuun aâzı ıükkmler rklenmesi vv ^ m e n l e r l e oakledilenlere ve muhtaç çiftçilere 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 savdı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 9 ncu maddesi 
öfî.)7 sayılı Kanunla İstanbul Konservatuarına tahriş edilmiş olan natamam binanın Hazinece inşa
d ı n tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
K,nöbi Devletlere Ankara Via sefarathane ve konsoloshane inşa etmek üzere meceanen arsa tahsisi 
h a m d a k i Kanunun 2 nei maddesi 
Ovun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1.118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanummım 41 ,e 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muaddel 
^ nci maddesinin tadiline ne 55 nci maddesinin nalkırılmasına daid Kanunun 1 nci maddesi 
:»62 sayılı Sümerbauk Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkın
da Kanun 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarınm Diplomatik Statüsüne mütedair Protokolün tas 
dikine dair Kanun 
Türk Havayolan Anonim Ortaklığı Kanununun vergi muafiyetine mütaallik 19 ncu maddesi 
(îümrük Tarifeleri ve Ticaret Cenel Andlaşmasma ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
vapılmasma mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanım 



Vergilerin, resimlerin ve .başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tarihi 

21 . 5 . 1955 

Numarası 

~ ~ 6 6 2 5 

Kararname 

Talimatname 

» 
Anlaşma 

HO . 6 . 1955 

3 . 8 . 1955 

1 . 9 . 1955 
14 . 1 0 . 1955 

4/5500 

-

195 
-

2 6 . 1 2 . 1955 

30 . 1 . 1956 

! . 2 . 1956 

6632 

6652 

6653 

- C/21 -

ö i e t i 

Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye yapıla
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih ve 5123 numaralı Kanunun 
2 nei maddesine bir fıkra ile avnca geçici bir ma İde eklenmesine ait Kanun 
Ütü ve çamaşır mavnalarının İktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında 
Kararname 
(J5;')2 savılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun 5 nei maddesine çöre hazırlanan Talimatname
ni n 6 nci maddesi 
îr,,ianeleı- ve rehabilitasyon müesseseleri müteda/ü sermayesi Talimatnamesi 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imzalarmm tasdikinden alınacak hare miktarının 
tesbiti hakkında Anlaşma 
Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlas.nasıinn» tasdiki hakkında Kanun 

1953 yılına ait mevzuat 

T,:,il edilmlven birleşmeler ile banlardan noğan cnçnklann cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare 
"e resim muafimı hakkındaki 6 ncı maddesi 

Y.,haı.cı memleketlerle muvakkat mahiyette modüs dvendiler ve Ticaret Anlaşmaları akdi ye bunların 
şümulüne giren maddelerin Gümrük Resminde derişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaşmıyan dev-
M W muvaredatma karsı tedbirler allnması husufunda Hükümete salâhiyet Verilmesi hakkında 
Kanun 

Kanur 

Tebliğ 
Kanun 

6 . 2 . 1956 
15 . 2 . 1956 

20 . 2 . 1956 
24 . 2 . 1956 

6659 
6665 

6666 

3339 savdı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Kanun 
Umumi'ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Resmi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 5315 savdı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
1118' sayıh oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teskilâtiyle akdedilen Teknik Yardım Anlaşması ile bu Anlatmaya 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun ' 

http://Anlas.nas�inn�


Verelerin, resimlerin ve ba#a gelirlerin 
dayanakları 

C / 2 2 -

Çeşidi 

Kanun 

» 
Talimatname 

t V. H. Kararı 

Kanun 

Kanun 

» 

» 
» 

Talimatname 

Kanun 

» 
» 
» 
» 

Tarihi ] 

28 . 2 . 1956 

28 . 2 . 1956 

2 . 4 . 1956 

9 . 5 . 1956 

12 . 6 . 1956 

22 . 6 . 1956 

22 . 6 . 1956 

29 . 6 . 1956 
7 . 7 . 1956 

10 . 7 . 1956 

9 . 7 . 1956 

11 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
13 . 7 . 1956 
16 . 7 . 1956 

Numarası 

6685 

6688 
-

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6764 
6785 

-

6792 

6797 
6802 
6804 
6815 

ö z e t i 

27 . 8 . 1956 6820 

6 - 7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayüı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi 
Refik faydam Merkez Hıfzıssıhha M ü c s s e s e c e umumi sağlıkla iMİİ olmıvın ve bir norot W , ı 
lhında yapılan muavene tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiyat listesi hakkında 
(^nrükT^fdPnvP^ rr t i l V * 1 1" " W TT ' 1Qo« 
tarihinden'itibar, merete Z Z ^ h ^ Z ^ K Z T Arotokolunun Haziran Uob 
Aydın Balıkesir Bilecik Edirne Eskişehir" K ^ h ^ o n v , w Doneli V İ 1 W 1 P • 1, V)rr , « r , 
yıhndâ tabiî âfetlerden ,zarar drenlere y a D i l U ^ ı r d ı m h^kkındn Knnıır, 
Şeker Kanununun 4 ncü'maddesi ve avmkanunun 0 ve 10 neu maddelerine ,ör, nkmnn S , w 
İstihlâk V e l i s i ' " ' ' " 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal 
edilecek eşya hakkında Talimatname 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve Gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutu-
lacağı hakkında Kanun 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Kanun 
Gider Vergileri Kanunu 
ÎQ istikraz akdi hakkında Karnın 
Sınır, layı ve kara sularımızın muhafaza ve mmivcti ve kaçakçılığın meni ve takibi islerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
10 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de i m z a l a m a olan «Turizm, ticari karavolu taşıtlarına ve ka
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük' Sözleşme projelerinin 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «ek Protokol» «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi»' ile «İmza Protokolü ve eklerine iltihakımız hakkında Kanun 

» 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/23 -

Çeşidi 

Kmıun 

> 

» 

» 
» 
» 

> 

î. V. H. Karan 

Talimatname 
I. V. H. Kararı 

Tarihi Nu 

27 . 8 . 1956 

27 . 8 . ,956 

29 . 8 . 1956 

31 . 8 . 1956 
31 . 8 . 1956 
1 . 9 , 1956 

1 . 9 . 1956 

24 . 9 . 1956 

11 . 1 0 . 1956 
24 . 1 1 . 1956 

ımarası 

6822 

6827 

682i) 

6830 
6831 
6846 

6849 

4/8029 

4/8390 

ö z e t i 

Kamın 5 .12 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

2 8 . 1 2 . 1956 

6860 

6877 

6878 

16 Şubat 1952 ta r ih inde A n k a r a ' d a imzalanmış olan T ü r k - Alman Ticaret Anlaşmasının 4 sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin tad i l i hakk ındak i 11 Haz i ran 1955*tarihli Protoko
lün tasdikine dair K a n u n 
7 Kasım 1952 tar ih inde Cenevre 'de tanzim olunan t icari numuneler ve rek lâm malzemesinin itha
linin kolaylaşt ır ı lmasına müteda i r Milletlerarası Sözleşmenin tasd ik i hakk ında K a n u n 

Kaçakç ıhgm men ve takibine dair- 1918 sayılı K a n u n u n bâzı maddeler inin tadil ine ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dai r K a n u n 
İs t imlâk Kanunu 
Orman K a n u n u 
K a ç a k e j h ^ n inen ve takibine dai r olan K a n u n u n bâzı maddelerinde değişiklik yapı lmasına ve bu 
kanuna ek bir madde ilâvesine dai r Kanun 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Amer ika Birleşik Devletleri J)ış Muameleler İdaresi namına 
•hareket eden F,xpor - İmpovt Bank Of AVa-.hington aras ında İmzalanan 20 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakk ında Kanun 

Türk paras ın ın kıymet ini ko ruma hakkındak i 14 sayılı Kararın 58 ve 59 ncu maddeler in in tadili-
ne dai r olan ka ra r ı meriyete koyan K a r a r 
6831 sayılı Orman Kanunıu gereğince pazarl ıkla yapı lacak orman emvali sat ış lar ına ai t Tal imatname 
Türkiye ile İ r an arasında Ticaret Anlaşması, ödeme Protokolü, zabı tname ve eklerinin tasvibi 
hakkında Kara r 
T. C Hükümet i ile Avrupa 'dak i Müt tef ik Kuvvet le r i Yüksek K u m a n d a m aras ında Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri Yüksek Kara rgâh ına tabi bu lunan müttef ik ka ra rgâh la r ın Türk iye ülkesinde 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma ve ekinin tasdiki hakkında 
Kanun 
Türk iye Cumhuriyet i ile Kolânda Kıral l ıg . a ras ında akdedi len Ticaret ve Tediye Pro toko lü ile ek
lerinin tasdikine dair K a n u n 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Suriye Cumhur iye t i Hükümet i arasında imzalanan Modüs Vi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasd ik i hakk ında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve fba^ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 2 8 . 1 2 . 1 9 5 6 

Numarası 

6879 

16 . 1 . .957 6883 

30 . 1 . .957 6893 

30 . 1 1 1957 6894 

30 . 1 . .957 6897 

30 . 1 . .957 6899 

I. V. H. Kararı 2 . 2 . 1957 4/8607 
K a r a r n a m e 25 . 2 . .957 4/8733 
K a n u n 28 . 2 . 1957 6934 

19 . 4 . 1957 6952 

C/24 

Ö z e t i 

Kanun 6.5. 1957 6957 

6.5. .957 6959 

Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muvakkat tatbik Protokolünün tasdikine 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 

Off - Shore tedarik programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde meJktup teatisi suretiyle imzalanan Anlaş
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle tica
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
Ltilâfnamcsinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 15 . 12 . 1950 tarihli Brüksel Mu
kavelenamesine ait 1 . 7 .1955 tarihimle Brüksel'de imza edilen tashih Protokolünün tasdiki hak-
kmda Kanun 
21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Protokolü ile aynı tarihte, imzalanan 
16 Şubat 1952 tarihl. Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili protokollerin w ili-
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk Parası kıymetini koruma Kararı 
0309 savdı Maden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istinaden İcra Vekilleri Heyeti Karan 
Dan^a Resmi Kanununa ek Kanun 
Hariçten satına!man buharı, ve motorlu genrlerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
envanm Gümrük RosmVıden uthnum İv,W,m\»k. 3339 sayilı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An!n«rmHu>a (GATT) ekli listelerin meriyet müddetinin uza
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmadım ekleriyle ve Anlaşmaya bağlı listelerin metinle-
rinde yapılan düzeltme ve de l ik l i k l e r e ' mütaallik 4 ncü Protokolün tasdik! hakkında Kanun 



Vergilerm, resimlerin ve bajka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 2 5 -

Çeşidi 

Kanım 

» 

» 

» 

» 
Talimatname 
Karcın 

» 

> 

» 

İ. V. H. Kararı 

Kanun 
> 

Tarihi ] 

6 . 5 . 1957 

15 . 5 . 1957 
15 . 5 . 1957 

24 . 5 . 1957 

29 . 5 . 1957 

2 . 6 . 1957 
11 . 6 . 1957 
14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

14 . 6 . 1957 

17 . 6 . 1957 

27 . 7 . 1957 

10 . 9 . 1957 
10 . 9 . 1957 

Numara^ 

6962 

6968 
6969 

6977 

6987 

7000 
4/9123 

7005 

7013 

7014 

7025 

4/925!) 

7045 
7046 

Ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Taviz Lis
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline intibakına dair Kanun 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu * ' 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında aikdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hak-
kında Kanun 
Madenlerin aranması ve iletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun 
6326 saydı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kanunun (4) ncü maddesi 
At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek Kanun 
m1 saydı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki hakkındaki Talimatname 
Türkiv, Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export - im-
port Bank OC Washington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarihli 6 ncı munzam tavizler 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait XXVII nci maddesinin tadil edildiğine ve tadile 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanun 

Türkiye ile İran arasında imzalanan Ticaret Anlaşlamsı, Ödeme Protokolü, Zabıtname ve eki pro
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizamnameye bâzı madde ve fıkra-
hırın ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan İ. V. H. Kararı 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kamın 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın men ve takibi işlerinin Dahiliye 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 



Verelerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/23 

Çeşidi 

Kamm 

Kararname 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 
» 

Kararname 

Tarihi 

10 . 9 . 1957 

11 . 9 . 1957 

Numarası 

7050 

7054 

ö z e t : 

26 . 2 . 1958 7090 

11 . 3 . 1958 4/10033 

24 . 3 . 1958 

6 . 4 . 1958 

9 . 6 . 1958 
25 . 6 . 1958 

25 . 6 . 1958 

14 . 8 . 1958 

18 . 2 . 1959 

7106 

-

7126 
7154 

7156 

7163 

4/11330 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Hal'fc Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslavya'da 
devletlestirilcn Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

1958 yılma ait mevzuat 

Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara .sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih-
racnıa yetki verilmesi hakkında Kanun 
İmtiyaz]! arama ve işletme ruhsatnameli sahalarda Maden Kanununun 57 nci maddesine müsteniden 
istihsal faaliyetinde bulunulan sahalardan imcar edilecek muhtelif cins maden cevherlerinin imra-
ratı üzerinden 1.3.1958 tarihinden 28.2.1959 tarihine kadar ilişik listede gösterilen «Devlet hakkı» 
alınması 'hakkında Kararname 
T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında m imalât .1.5 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de teati edilen mektupların tasdiki hak
kında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi i le tme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü Talimatna
mesinin 16 nci maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 
Kanun 
6G32 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay Anlaşmasının 4 ncü maddesinin Millet
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiyetine mütaallik 22 nci fıkrasının kal
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kararının tasdikine dair Kanun 
Türkive ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu 

1959 yılma ait mevzuat 

Arama ve işletme ruhsatnamelerini ve G'M) savdı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne 
tabi muhtelif cins madenlerden 1.3.1959 tarihinden 29.2.1960 tarihine kadar alınacak Devlet hakkı 
msbetlerinin tâyini hafckmda Kararname 

» 

» 



Vergilerin, resimlenil ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 2 7 

Çeşidi 

Kanun 

Tebliğ 
İ. V, H. Kararı 
Kanun 

Kanun 

Tarihi 

19 . 2 . 1959 
28 . 2 . 1959 

Numarası 

7240 

7256 

ö z e t i 

3 . 4 . 1959 
16 . 4 . 1959 
5 . 5 . 1959 4/11410 
9 . 5 . 1959 7258 
21 . 5 , 1959 7263 

25 . 5 . 1959 7269 
26 . 5 . .959 7280 

26 . 5 . 1959 7287 

27 . 5 . 1959 7307 
3 . 6 , 1959 7309 

3 . 6 . 1959 7315 

Tebligat Kanunu 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
nin son fıkrasının tadili hakkında Kanun 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli hakkında Kanun 
Îİ18 sayılı oyun k a t l a r ı fiyatınm tesbiti haklanda tebliğ 
Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Fuübol müsabakahuanda müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 4782 ve 5235 sayılı kanunların 
gedci maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısivle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanun 
B^eşmiş Milletler Andlasması ile BirkW*- MilletH- Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin anasöz-
^ıneler i Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye' Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birle-
P.=k Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaması, A v r u p Konseyi Sözleşmesi ve Hü-
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek alr anlaşma, andlasma ve sözleşmelerin icapların
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket" edecek müesseseler ile kredi, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair tashih Protokolü
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılı*, olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettiri
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 savdı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanunu
nun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 



Yogilerin, resmilerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/28 

Çeşidi 

Kamın 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7316 

3 . 6 . 1959 7318 

3 . 6 . 1959 7319 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3.6. 1959 

3.6. .959 

3 . 6 . 1959 

3.6, .959 

7320 

7322 

7323 

7324 

7325 

7326 

ö z e t i 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanunu
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak 1957 tarihli Anlaş
manın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export -
İmport Bank of Vashington» arasında 28 Haziran 1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilenmektuplarm tasdiki hakkında Kanun 
r/irai ™ddeler ticaretinin iliştirilmesi ve v i r d ı m i * ™ haklandı, muaddel Ameriknn K a n u n u n 
'\ nc kısım hükümleri g e r e L e e Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında m ü ı m M t V Kasım JoW tarihli Anlaşmaya müsteniden 20 Ocak 1958 tarihinde 
akdedilen AnHsmanm tasdiki hakkında Kanun " * " 
T O T-Ti-ı - ?• ı F T l A / . o r ^ h ^ v ^ - n s ı n 1 n - t t v - ,v ı • ı w ı ı-
16 91 Q S 3 . K p l t ^ o l ü n t a d i Z L ^ Z l T u ^ T a ^ K ^ hakkındaki 
G ü t r i » T a r i f İ l r i T T W e t Genel A n L m a s i n i m i kısmı 29 ^ 3 0 n,n mnddPİorinin tndilino 
mütedair Protokol Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmaları önsözü i le '* nei ve 3 ne i ki 
sıralarının tadiline,mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel' Anlaşmasının tesiri 
lâta'mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkındaki tashih zabıtnamesinin tasdiki 
ne dair Kanun ' " ' 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütedair 6 ncı Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mü
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 neü fıkrasında derpiş 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere ait yedinci Protokolün tasdikine mütedair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 2 9 -

' Çeşidi 

Kanun 

T\ f\ 7*fî T* 

Kanun 
Tebliğ 
Karar 

Kanun 

» 

Karar 

Karar 
Kanun 

Tebliğ 

Karar 

Kanun 

Tarüıi Numarası 

3 . 6 . 1959 7327 

8.6. 1959 7338 
13 . 6 . 1959 2217 
16 . 6 . 1959 7346 
14 . 7 . 1959 42 
14 . 8 . 1959 4/12039 

18 . 11 . 1959 7377 

18.11.1959 7378 

10.12.1959 4/12517 

19.12.1959 4/12528 
21.12.1959 7397 

12 . 1 . 1960 

16 . 1 . 1960 4/10609 

8 . 2 . 1960 7427 

ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye taviz üs
tesinde münderiç sakız ve kolofanla XXV sayılı Yunanistan taviz listesinde münderiç taze ve tuz
lu balıklara ait Gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere mütedair listenin tasdiki hak-
kmdaki Kanunun ilgası hakkındaki Kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
T„kip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen bâzı alacakların terkini ve affı hakkında Karar 
5i23 sayılı Kanıma bir ek madde ilâvesi hakkında Kanım 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı Karara mütaallik tebliğ 
1956 - 1957 seneler mahsulü olup tüccar elinde bulunan tütünlerin talep ve arzu üzerine inhi
sarlar Umum Müdürlüğünce mubayaası ve bilâhara ihracı hakkında Karar 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umumi Anlaşma ile buna ek Protokolün 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafivotlerine mütaallik umumi Anlaşmaya ek ikinci Protoko
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 60 yıl müddetle isletilmesinin 
İzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesi ve %1 Devlet hakkı alınmasına dair Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayi M Karara ek Kararname 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesi 

1960 yılma ait mevzuat 

5 . 8 . 1959 tarih ve K/1234 sayılı Kararın 2 nci maddesine müsteniden otomobil ve benzeri va
sıtalardan alman prim miktarlarının değiştirilmesi hakkında Tebliğ 
Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited Ortaklığına 45 yıl müddetle 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkında 
Kanun " 



Vergilerin, resimlerin ve b a # a gelirlerin 
dayanakları 

- C / 3 0 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 
Karar 

Kararname 

Kanun 

» 

Kararname 

Geçici Kanun 
» 

Tarihi Numarası 

9.2.1960 l ^ S S 
> ö z e t i 

» » 

24 . 3 . 1960 
24 . 3 . 1960 
28 . 2 . 1960 
9.4. 1960 

9.4, 1960 

30 . 4 , .160 

6.5. 1960 

9.5. 1960 
15 . 6 . 1960 
16 . 6 . 1960 
16 . 6 . 1960 
27 . 6 . 1960 

6.7. 1960 
14 . 7 . 1960 

15 . 7 . 1960 

3/10966 
4/12808 
• 7462 
4/12903 
4/12904 

4/12846 

7473 

7479 

5/34 
7478 
178 
5/76 

11 
19 

23 

Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne 
tabi muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1960 tariflinden 28 . 2 . 1961 tarihine kadar alınacak 
Devlet hakkı mabetlerinin ilişik listede yazılı olduğu şekilde tâvini hakkında Kararname 
Sıhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında Kararname 
Devlet dairelerince itimi edilecek otomobil ve bemeri nakil vasıtalarından prim alınmamasına dair Karar 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nci maddesinin (B) fıkrası 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 savdı Karara ek Karar 
Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından tahsil olunacak prim mik
tarları hakkında Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit olunan 150 milyon liralık kredi 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı hakkında Kararname 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek 
Kamin 
Muayyen maksatlarla bağış yoluyla gelecek eşyanıa ithal vergi ve resimlerinden ve belediye his
l i n d e n muaf en ithali hakkında Kanun 
Kahve satış hasılatı hakkında 
Küv irnıe suları hakkında Kamın 
Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının temini hakkında. Kanun 
4/12724 sayılı Kararname ile meriyete konulmuş [»ulunan K/1268 sayılı Karar gereğince 1958 mah
sulü tütünlerin ihracında İnhisarlar lebrosine ve ihracatçı tüccarlara yapılmakta olan yardımların 
mezkûr sene mahsulü tütünlerin tamamen ihracına kadar aynen devam ettirilmesi hakkında Ka
rarname 
Hürriyet istikrazı hakkında geçici Kanun 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarım satış kooperatifleri ile tarım satış. birlikleri or-anları-
nın feshi hakkında Kanun ° 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin teekilâ-
tiyle idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanuna ek Kanun 

r 



Vergilerin, resimlerin ve b a # a gelirlerin 
dayanakları 

C/31 -

r 
Çeşidi 

Tebliğ 
Geçici Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kanun 

» 

Kararname 

Kanun 

Kanun 

Kanım 
Kararname 
Kanun 

Kararname 

Tarihi 

30 . 7 . 1960 
8 . 8 . 1960 

15 . 8 . 1960 
15 . 8 . 1960 
18 . 8 . 1960 

19 . 8 . 1960 

20 . 8 . 1960 

24 . 8 . 1960 

1 . 9 . 1960 

1 . 9 . 1960 

7 . 9 . 1960 
9 . 9 . 1960 

10 . 9 . 1960 

12 . 9 . 1960 

16 . 9 . 1960 
16 . 9 . 1960 

16 . 9 . 1960 
16 . 9 . 1960 

Numarası 

63 
44 

5/236 
5/239 

65 

66 

5/277 

72 

74 

77 
5/309 

79 

5/316 

5/322 
5/323 

5/324 
5/325 

ö z e t i 

Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara mütaallik Tebliğ 
Hazine ile T. C. Ziraat, Bankası arasındaki eski alacak ve borçların karşılıklı olarak ib rama dair 
Kanun 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 16 sayılı Karar 
1118 sayıh oyım k â n l a n fiyatmm teshili h a k k a l a tebliğ 
Kambiyo «lig" ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatları ile ilgili muamelelerin tasfiyesine 
dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 . 4 . 1960 tarihinde im
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabulü tarihindeki zarar ve kredilerin 
bâzılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında Kararname 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satınalmalar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki Kararname 
Millî Komnma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilât «ermayesi ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 sayılı Karara istinaden kambiyo kargılık fonu 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararname 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbikten kaldırılması hakkında Kararname 
İthal edilen veva edilecek olan otomobil ve benzerinakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olu
nacak bir fona'yatırılması hakkında Karamam" 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayıh Karara ek Karar 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan veya yapılmasına teşeMnis edilmiş olan inşaat 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine karar verilenler hakkında uygula
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin yürürlüğe konulmam hakkında 
Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 3 2 

Çeşidi 

TAtf* 

Kanun 

Kanun 

Karar 

Tarihi 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Karnın 

16 . 9 . 1960 

20 . 9 . 1960 

21 . 9 . 1960 

24 . 9 . 1960 

4 . 1 0 . 1 9 6 0 

1 2 . 1 0 . 1 9 6 0 

19.10..960 
21.10.1960 

24.10..960 
24.10..960 

26.10..960 
4.11.1960 

18.11.1960 
18.11.1960 

21.11.1960 

Numarası 

~İV326 

86 

5/362 

ö z e t i 

Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere mütedair «Banka Kredilerinin 
Tanzim Komitesi» nce ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Kararın kabulü hakkında Kararname 

Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanun 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Karar 

4/12205 Mükerrer sigorta inhisarının Millî Reasürans T.A. Şirketince işletilmesinin, 10 sene müddetle temdidi 
hakkında Kararname 

93 Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında Kanun 

100 Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden 
muafen ithali hakkında Kanun 

6 Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara rnîitaallik tebliğ 

107 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddecin:n değiştirilmesi, kaldırılması ve mezkûr ka
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

108 Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 

112 Hürriyet istikrazları hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra eklenmsine dair 
Kanun 

133 Af Kanunu 
123 Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatiflerine olan vâdesi geemis borç

larının taksitlendirllmesi hakkında Kanun 
132 Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
134 113 savdı Af Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme

sine dair Kanun 
5/564 Tthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas 

edilecek bir fona yatırılmasına dair olan Karara ek Karar 

http://taksitl.cndirilm.esi


Vergilerin, resimlerin ve b a * a gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 
* 
» 
% 

Kararname 

Kanun 

Kamın 

» 
» 

Tebliğ 

» 
Kararname 

» 

Kararname 

K*mm 
* 

Tarihi ] 

2 4 . 1 1 . 1960 

2 4 . 1 1 . 1960 
2 5 . 1 1 . 1 9 6 0 
2 9 . 1 1 . 1 9 6 0 
3 0 . 1 1 . 1 9 6 0 

1 . 1 2 . 1 9 6 0 

2 . 1 2 . 1 9 6 0 

5 . 1 2 . 1 9 6 0 

6 . 1 2 . 1 9 6 0 
6 . 1 2 . 1 9 6 0 
6 . 1 2 . 1960 

1 4 . 1 2 . 1 9 6 0 
21 . 12 . 1960 

2 1 . 1 2 . 1960 

2 3 . 1 2 . 1960 

2 9 . 1 2 . 1960 
2 9 . 1 2 . 1 9 6 0 

Numarası 

139 

140 
141 
144 
146 

5/601 

149 

152 

153 
154 
154 

— 
5/635 

5/643 

5/660 

167 
170 

C / 3 3 -

ö z e t i 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilen 39 nen 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
6747 sayılı Şeker Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
27 Mayıs inkılâbı dolayisiyle 100 milyon liralık madenî hâtıra parası bastırılması hakkında Kanun 
Türk Cem Kanununun 481 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin ve Gümrük Giriş Ta-
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
îthal edilen veya edilecek olan otomobil veya benleri nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas 
olunacak bu fona yatırılması hakkında Karara ek Karar 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti a r amda 18 Mart 1960 tarihinde imzalanan Ticaret Y« 
Tediye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kanun 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1912 sayılı Kanunun 21 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında Kanun 
1.118 sayılı Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun 6600 sayılı Kanunla muaddel 2 nci madde
nin verdiği yetkiye müsteniden 36 lık poker kâğıtlarının satış fiyatları hakkında Tebliğ 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete komılan Türk parasının kıymetini koruma hakkında 15 sayılı 
Kararın geçici 7 nci maddesine göre, kambiyo karsüık fonundan karşılanmakta olup 28.2.1961 tarihine 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur farklarına ait kararın geçici 
1 nci maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkında Kararname 
4/5842 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
Karara ek ilişik Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
İthal edilen veya edilecek olan otamabil ve benzeri nakil vasıtalarından alınacak primlerin bir fona 
konulmasına dair Karara ek Karar 
Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 .sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan meşru surette «f i r ikler ini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/34 

' Çeşidi 

Kamın 

» 

Kanun 
;> 

» 

Karama 

Kanun 

Kanım 

> 

» 

Tarihi Nı 

29 . 12 . 1960 

::•• 12. 1960 

•î" .,o. I960 

30.12. 1960 
30.12. 1960 
30.12. 1960 

30.12. 1960 

31 .12. 1960 

31.12.1960 

o . 1 . 1961 

2 . 1 . 1961 

6.1. 1961 
6 . 1 . 1961 
9 . 1 . 1961 
9 . 1 , 1961 
10 . 1 , 1961 
12 . 1 . 1961 
12 , . . 1961 

umarası 

190 

172 

173 

177 
179 
184 

185 

5/690 

5/691 

189 

203 

192 
193 
206 
210 
213 
222 
224 

Ö z e t i 

Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair 
Kanun 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis t a h s i l arlıklarmm muhafaza olunduğu, T.C. Ziraat 
Banka*. Merkez Müdürlüğü ne,Jh:de wv,.rA. l ^ubm Ş i v e s i ve aab.k milletvekillerinin gelecek 
bütçe . i l lan tahsisat ve volluklarma mukabil banş ia rdan ' tem:* (dikleri ikrazlardan mütevellit 
bo.-elannm takip şekli hakkımla Kanun 
1 >evlet Meteoroloji İsleri Umum Müdürlüğünce ithal cdüle,;-!; mal/cmo ve aletlerin Gümrük Resmin 
den ve diğer vergilerden m«.a.Fiye;i hakkim-- K:r!m: 
1S:.J7 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir mad !, eklenmesine .hur Kanım 
3339 savdı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmamın hir Kamm 
MUlî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma TrakUâh, sermaye vo fon hesaplarının tasfiyesine 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ak Kanun 
'Tn.ineye ve Amortisman"ve Kredi Sandığına ait :Am!anWı bir kısmının T.C. Merkez Bankasına 
snhlınasına dair Kanım 
Şeker Katısının 3 gün müddetle durdurulmasına ve V.ı müddet zarfında beyanname verilmesi hak-
kmda Kararname 
Söker fiyatlarının indirilmesi !,,.lckııırla K ^ n m m -

1961 yılma ait mevzuat 

M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzum
suzlarının satılmasına dair Kanun 
657 sayılı Kanunun 4 ve 6 neı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapüması hakkında Kanun 
(Talir Vergisi Kanunu 
Ar-.i ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkında Kanun 
6M2 saydı (lider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanım 
Vergi Usul Kanunu 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C / 3 5 -

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

29 . 3 . 1961 

29 . 3 . 1961 

29 . 3 . 1961 

29 . 3 . 1961 

Numarası 

28G 

287 

288 

289 

ö z e t i 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 

29 . 5 . . 9 6 1 307 

2 . 6 , . 9 6 1 5/1280 

21 . 6 , . 9 6 1 309 

14 . 7 . .196 315 

17 . 7 . 1961 

17 . 7 . 1961 

320 

?25 

Amerika Biricik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve Orman 
Genel Müdürlüğü, arasında akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - import Bank ile Hükümetimiz ve Tür-
kiye Kömür İ ş tmele r i Kurumu a ramdan akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Develerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen bir milyon dolarlık istikraz Andlaşmasmın 
tasdikine dair Kanım 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükümetimiz ve Tür-
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık istikra» 
Andlaşmasmm tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetflri ve
rllme,! hakkın.la Kanun 
Kambiyo takvidatmm hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korunması maksadiyle otomobil ve 
benzeri nakil'vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hakkında Kararname 
1837 savdı Bina Ve l i s i Kanunu ile 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına 
dair Kanun 
B^kmmış vatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolunan 200 milyon marklık kredi 
Anlaşması hakkında Kanun 
"Tırkiyo'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C. Hükümetinin kefaleti altında 
Eubank Genel Müdürlümü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı sıfativle hareket eden Kalfan-
ma İkraz Fonu arasında'akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması hakkında Kanun 
Mus - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma İkraz Fonu arasında 6 müyon 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 



Vergilerin, i m l e r i n ve b a # a gel i r le r i 
dayanakları 

C/38 -

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kamın 

Talimatname 
Kararname 

Tönetmelik 
Kararname 

Tarihi Numarası 

1n7g~1961 350 
16 . 8 . 1961 351 
31 . 8 . 196.1. 5/1420 

ö z e t i 

3 . 9 . 196i 

3 9 . 1961 

3 . 9 . 1961 

2® . 9 . 1961 

358 

364 

367 

3 . 9 . 1961 4/12720 
!5 . 9 . 1961 5/1698 

5/1714 

1 . 1 0 . 1 9 6 1 
1 1 . 1 0 . 1 9 6 1 5/1759 

Istanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 «ayık Kanunu» 
7027 saydı Kanunla deş t i r i l en ikinci maddesinin tadili h a c ı n d a Kamın 
Yüksek Öğrenim Kredi 7c Yurtlar Kurumu! Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yeröbatan Sarayım ziyaret edenlerden 50 kuruş ücret alınması hakkında 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi AuUmnsmm ek üçüncü protokolün onaylanmaenna 
dair Kanım 
y,w m i d e l e r ticaretinin geliştirilmesi ve yardıml, şm* hakkuulaki muaddel Amerikan Kanununun 
hükinnhui ^ r ^ i n c , Ti i . İ iv , (VmhNriy^ ik> Aı,orika İ î ' d ^ k Omletleri Hükümeti ara-
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika B ird ik Devletlerinin reamî bir teşekkülü olan Export 
- W t Bank of Washin«fcon (Eximbank) a r amda imzalanan 56 983 500 liralık istikraz Anlaş. 
mmım onanması hakkında Kanun 
İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazif-i ha landa 
H^^], istar.hul Sakarya Tekirdağ üsak ' ve Yoz-mt İllerinde 1961 1962 ve 1963 yılları için 
- , ™ ı W a k üzere Zirai Kazane İl Komisyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde vazdı 
zirai kazanç ölçüleri hakkında . 
A««mı ve işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne tâbi 
aliminyum madeninden 28 . 2 . 1962 tarihinden 7 . 3 . 1963 tarihine kadar % 1 nimetinde Devlet 
lıskkı alınması hakkında 
ikîe Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmediği 
Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Denizli, Niğde, İsparta, Kars, Muğla, Kırşehir, Kütahya, 
Malatya, Mardin, Sivas ve Tunceli illerinde 1961, 1962 ve 1963 yüları için uygulanmak üzere zirai 
kazanç 11 komisyonlarınca takdir ve tesbilt olunan ilişik cetvellerde yapılı zirai kazanç ölçüleri hak-
kında' 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
C/37 

Çeşidi 

K a r ^ m e 

Tebliğ 
Kararname 

Anlama 

Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

12 .10 . 1961 5/1768 65 sayılı Kanunun 1 nc i maddesiyle T. C. Merkez bankası nezdinde tesis edilen .Kambiyo karşılık fo
nu tasüye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5 /1^0 sayılı kararname ile aynı bankada tesis edilem 
«istikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi bakında 

72 Tiiı-k parası kametini koruma hakkında 14 sayılı harara mütaallik tebliğ 
5/1801 Tarım Bakanl^nca hazırlanan ilişik «At Yarışlaa Tüzüğünün 44. 55. 77, 105, 118, 143, 144, 157. 

i59, ICO, 161. no.i maddelerinin değiştirilmesine dal• Tüzük» ün yürürlüce konulması hakkında 
5/1832 AlVon, Amasra, Ankara, Bingöl, Çarıkın, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, îeel, Nevşehir, Ordu, Siirt 

3inü», Tokat* ve Trabzon illerinde^ 1961, 1962 ve 1063 ydları için uyulanmak üzere zirai kazanç il 
konmvonlarmca takdir ve tesbit olunan ilişik cet ellerde vazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 

- Memloketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vize; " i muavven hallere münhasır ve karşılıklı olmak 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de harçsi, vize verilmesi hakkında An-

16.10. 1961 
L8.10. 1961 

23 . 11 0 .919 

1 .111.161 

:î . 1 1 . 196! 

8 . 1 1 . 1961 
1 0 . 1 1 . 1.961 

1 6 . 1 1 . 1 9 6 1 
2 3 . 1 1 . 1961 
2 5 . 1 1 . 1961 

5 . 1 2 . 1961 

5/1055 M,,/-\, Minin Fethive iVcsine bağlı 3 aded krom r,Memnm işletme imtivazmı taahhüt ve mükelle-
Hv,lbrivle biriikte' «Türk Maadin Şirketi» ne devredilmesi hakkında 

5/1857 Türk paeası kıymetini koruma kararı 
5/1866 

73 
74 

6/25 

6/7 

Alana, Adıvaman, Bola. Çanakkale, Edirne, Ha v, tznir, Kırklareli, Kocaeli, Maraa, Muş, Sam 
•v.n, Urfa ye Zonguldak illerinde 1961, 1962 ve W>3 villan için uygulanmak üzere zirai kazanç ÎI 
komisyonlarınca takdir ve tc.bit olunan ilişik cetvellerde yazıh zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1-! sa^h karara mütaallik tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 
^ ı - l a ilinin Köyceğiz İ h - M e bağlı Beskese köyü ^ Eetbim ilçesine b**lı Eldirekdağı kövü sınır-
l an ' İ t r i s inde bulunan iki aded krom madeninin Vnntnn ATadencilik Türk Anonim Şirketine dev
redilmiş bulunan isletme imtiyazının bütün v«-iî»lerle Hüro madencilik Limited Şirketine devredil-
mcine izin verilme;! hakkında 
Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde bulunmuş linyit madeninin (45 yi] 
müddetle 'işletilmesi imtiyazmm üren Madencilik Türk Anonim Ortaklığı uhdesine verilmesi 
ve bu imtiyazın % 1 nimetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/38 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Karar 

Tarihi 

Tebliğ 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

8 . 1 2 . 1961 

1 3 . 1 2 . 1961 

8 , 1 2 . 1961 

Numarası 

6/28 

-

6/58 

ö z e t i 

Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Corum, Erzincan, Gaziantep, (iiresun. Gümüsane, Kastamonu, Kay-
se.ri, Manisa ve Van illerinde 1961, 1962 ve 1963 yıllan lein uygulanmak üzere, zirai kazanç il ko
misyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 
.1118 sayılı Ovun kâğıtları inhisarı hakkındaki Kammın 6600 sayılı Kanunla muaddel 2 nci madde
sinin verdiği "yetkiye müsteniden muhtelif cins ovun k a t l a r ı n ı n satış fivatları hakkında 
Diyarbakır ve Rize illerinde 1961, 1962 ve 1<)fi3 yıll,.n için uygulanmak üzere, zirai kazanç il komisyon
larınca takdir ve tedbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai'kazanç ölçüleri hakkında 

2 . 1 . 1962 
3 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 
11 . 1 . 1962 

11 . 1 . 1962 

24 . 1 . 1962 
28 . 1 . 1962 

76 
6/101 

6/114 
6/116 

1962 yılına ait mevzuat 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 
Bolu'nnn Göynük ilçesine b ^ l ı Çayköy ve Safalar köyleri sınırları içinde bulunmuş linyit made
ninin 60 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve şartnameye tevfikan Adasal 
Madencilik Limited Ortaklığı uhdesine* verilmesi ve bu imtiyazın % 1 nimetinde Devlet hakkına tabi 
tütülması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
6,12.1960 tarihli ve 153 saydı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince, T.C. Merkez Bankası nezdinde tesis 
edilen fondan, tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulanan Doğubankın tasfiyesinde kullanılmak üzere 
5 000 000 TBeş milyon) liranın tahsisine dair Banka Kredilerinr Tanzim Komitesince ittihaz olu
nan 27 . 12 . 1961 tarihli ve 109 s,.yılı Karar hakkında 

962 6/120 2 . 6 . 196i tarihli 5/1280 sayılı Karama™ il, h ü r l ü ğ e konulan T.C. Merkez Bankası nezdinde is
tikrar fonu arlı altında yeni" bir fon tesisi hakkın lak ı kararın 3 ncü maddesinde değişiklik yapılma
c a dair olan ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkımla 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 
Akar yalat fiyat istikrar fonuna vntmlacalc paralarla bu hesapta yatırılacak ödemelerin sekil 
ve esasları ile Türk tankerlerdin navkın ve sürastnryalarma ve teneke fiyatlarına dair ilişik kara
rın yürürlüğe konulması hakkında 

7 . 2 , .962 6/187 Adıyaman ilinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygulanmak üzere zirai kazançil komisyonların,* 
takdir ve tesbit olunan ilişik cetvelde yazdı ve bağcılığa' ait zirai kazanç ölçüleri hakkında 

75 
5/765 



Vergilerin, 

Çeşidi 

Yö^eÜk 
Tebliğ 
Tebliğ 
Kararname 

r t s u ^ r i n ve başka gelirlerin 
dayanakları ' 

C / 3 9 -

» 

Tarihi Numarası 

16 . 2 . 1962 
20 . 2 . 1962 
26 . 2 . 1962 
26 . 2 . 1962 6/233 

27 . 2 . 19G2 6/248 

Kanun 

» 

Tebliğ 
Kararname 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

28 . 2 . 1962 

1 . 3 . 1962 

2 . 3 . 1962 
3 . 3 . 1962 

12 . 3 . 1962 

20 . 3 . 1962 

22 . 3 . 1962 
29 . 3 . 1962 

35 

39 

6/257 

40 

6/324 

6/300 

ö z e t i 

10 . 4 . .962 6/361 

Ankara Ü n i v e r s i t e c e alınacak harçlar ve ücretlor hakkında 
indirimli nispet üzerinden İstihsal Vergisi ödiyecok ziraat aletleri hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 saydı karara mütaallik 70 No.lı tebliğe ek tebliğ 
20.7.1937 tarihli ve 2/7133 savdı kararname ile onanmış olan telsiz ücret tarifesine ilişik «radyo-
lardan ilân ve reklâm tarifcab nin eklenmesi ve 27.1.1951 tarih ve 3/12402 savdı kararname iie tr-
dillerinin kaldır ı lma hakkında 
Arama, işletme ruhsatnamelerine ve 6309 saydı Maderi Kanununun 57 nci maddesi hükmüne tabi 
muhtelif oins madenlerden 1.3.1962 tarihinden iti' aren alınacak Devlet hakkı nimetlerinin ilişik 
listede yazılı olduğu vekile tâyini hakkında 
H3 sayıh Gelir Ver,;isi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 
Kanun 
19Cİ2 yılında delir veli lerinin 3, Kurumlar Vergicinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 savdı Gelir Vergisi 
Kannuna geçici bir madde ilâvesi hakkında Kanun 
Süperfosfat imalinde kullanılacak asit sülfirikm İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında Tebli* 
Maliye. Ticaret, Gümrük ve Tekel Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken hazırlanın 5 21962 
tarihli ve 6/175 savdı kararname de yüriirlü&e konulmuş' bulunan kararın o n c i maddesinin'kaldı 
nlmasma ve azotlu' «^.relerin ithaliyle memfeket dâhibnde satışlarına müteallik Misik kararın vü 
Kirlugc konulması hakkında * ' ' 
r>133 saydı Amme alacaklarının tahsili usulü hakk:nda Kanuna wic\ bir madde eklenmesine dair 
Kanun 
3.3.11)53 tarihinden sonra kabui edilen dış ticaret rejimine dair karar, yönetmelik ve sirkülerin 
hükümlerine uygun olarak alınmış ithal vesika veva müsaadeleri mevzuu mallarla, 1959 yılından 
i b a r e n îzmir Enternasyonal Fuarı için verilmiş bulunan kontenjanlara dâhil malların ithali hak
kındaki disik karamı yünlrlüğe konulması hakkmda 
3.3.1 !)f,2 tarih ve 6/257 savdı kararname de ilgili tebliğ 
23.7.1955 tarihli ve 4/5342 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 14 sayılı karar» a ek ilişik kararın yimirlüğe konulması hakkında 
Balıkesir ve İçel illerinde 1961, 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazanç il komisyon
l a r c a nebati yağ istihsali ile şeker kamışı ve greyfruit mahsulleri için takdir ve tesbit olunan ilişik 
cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkmda 



gergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 4 0 -

t g^idi Tarihi 

Kanun 
Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kararname 

Kararname 

19 . 4 . 1962 

25 . 4 . 1962 
26 . 4 , .162 6/443 

Numrrası 

6/378 

44 

28 . 4 . 1962 

2 . 5 . 1962 

29 . 5 . 1962 

29 . 5 . 1962 

10 . 7 . 1962 

6/432 

46 

6/500 

6/567 

2 . 6 . 1962 6/1280 

29 . 6 . 1962 6/633 

5 . 7 . 1962 6/681 

10 . 7 . 1962 6/697 

6/708 

ö z e t i 

Kanuni bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısiyle gümrük idareleri tarafından tasfiyesine lü
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında (Madde 49) 
28.7.1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Türk parası kıymetinin konun* 
hakkında 14 saydı karara ek ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
1962 malî yılı içinde 2490 savdı Kanun gereğince oMtmeye çıkarılacak inşa ve tamir islerine ait 
eksiltme şartnamelerinin alâkalı maddelerine lüzumlu görülen hallerde ilişik metnin listesinde göste
rilen malzemenin tamamı veva bir kısmı ile birlikte ilâvesi hakkında 
Ücretleri ve ticari kazançları" götürü usulde tesbit olunan "mükelleflere ait vergilerin tehir «dilmesine 
clair j\_anun 
Akar yakıt ve teneke alım ve satımının tanzimine dair olan 23.9.1960 tarihli ve 5/364 sayılı karar
namenin yürürlükten kaldırılması ve yerine ilişik «Akar yakıt ve akar yakıt tenekesi alım ve satımı-
nm tanzimine dair esaslar» m yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Tokat ilinde 1961 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazanç il komisyonlarınca se
ker pancarı tohumu mahsulü için takdir ve tesbit olunan ilişik cetvelde yazılı zirai kazanç ölçüle
ri hakkında Kararname 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki ilişik kararın 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
17.8.1960 tarihli ve 5/259 sayılı Kararnameye ilişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 
sayılı Karara ek Karar» m yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar , m yürürlüğe konulma
sı hakkında Kararname 
Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köylerindeki bulunmuş altın, gümüş T« 
bakırla mdhlud, çinkölu kurşun madeninin 50 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik muka
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi uhdesine verilmesi ve bu 
imtiyazın % 2,5 nimetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadan köyündeki bulunmuş demir madeninin 60 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şartnameye tevfikan, özkoyuncu Demir 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 nimetinde Devlet hakkına tabi 
t u t u l m a hakkında Kararname 



VergiLerin, r e y l e r i n ve başka gelinlerin 
dayanakları 

- C/41 -

Çeşidi 

» 

> 

Kararname 

Kanun 

» 

Tarihi 

Kararname 17 . 7 . 1962 

Numarası 

6/737 

ö ı e t i 

6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü mad leşi gereğince T.C. Merkez Bankası nezdinde tesis 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğubankm tasfiyesinde kullanılmak üzere 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının tasfiyesinde kullanümak üzere 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 

6.8. 1962 6/763 Türk parası kıymetini korama hakkındaki ilişik 17 sayılı kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Kararname 

6/847 Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 
6/942 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dâhil kilitlerin yurda ithal olunmamam bun 

lardan halen gümrüklerin denetiminde bulunanların 'Türkive'ye getiriliş sebep ve şartları ne olursa 
olsun, gümrükleme muameleleri hangi safhada bulunursa "bulunsun ithal vergi ve resimleri ödenmiş 
olsun olmasın) yurda sokulmam** hakkında Kararname 

6/951 Bakanlıklara™ İktisadi İşbirliği Komisyonunun 16 ve 23 savdı kararl ın «uslan d â h i l i k T W . t 
ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken hazırlanan ilişik «Suni - b r e n i n ithal dlhild™ ™ L ™ ™ 
sMışlanna dair karar» m yürürlüğe konulması hakkmda Kararname ' 

6/1026 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine b a l ı Göyni^belen köyü sınırları içerisinde bulunan krom madeni™ 
13 6 1951 tarihli ve 3/13173 sayılı kararname ile («Sazmas» Sanayi ve Ziraat Makinalan Türk 
Anonim Şirketi) uhdesine ihale olunan işletme imtiyazmm" imtiyaz sahibinin Devlete karsı haiz ol 
dıı*u hukuk tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte .Tan Maden Limited 
Şirketi» ne devredilmesi hakkında Kararname 

21 . . . 1962 
12 . 9 . 1962 

18 . 9 . 1962 

1 1 . 1 0 . 1962 

11 .10 . 1962 

23.10.1962 
1.11.1962 

1.11.1962 

6/1035 

81 
85 

86 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Çatak köyü sınırları içerisinde bulunan krom madeninin 
9.12.1949 tarihli 3/10323 sayılı kararname ile («Sazmaş» Sanayi ve Ziraat Makinalan Türk Anonim 
Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan işletme imtiyazının, imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetlerime birlikte «Tan Maden Limited Ortak
lığı» na devredümesine izin verilmesi hakkında Kararname 
19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine daiı 
Kanun 
Mersin liman inşaat sahası dâhilinde silo tesisleri için ayrılan sahanın Toprak Mahsuleri Ofisine 
satışı hakkında Kanun 



Vergileruı, re&imleriu ve b ^ k a gelirlerk 
dayanakları 

» , 

C/42 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 
Yönetmelik 
Kararname 

Tebliğ 
Kamın 
Kanun 
Kararname 

Kanun 
» 

> 

Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 11.12.1962 6/1154 
20.12..962 6/1189 

3 . 1 . 1963 .141 
4 . 1 . 1963 6/1241 

12 . 1 . 1963 11306 
21 . 1 . 1963 6/1265 

11 1963 

13 ..2 . 1963 
i8 . o . 1963 
19 . o 1963 
19 . 2 . 1903 

20 . 2 . 1963 
20 . 2 . 1963 

20 . 2 . 1963 

20 . o . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 
23 . 2 . 1963 

6/1342 

17Î 
177 

H/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 

Türk parası kıymetini koruma Kararı hakkında Kararname 
2 . G . 1961 tarih ve 5/1280 sayılı Kararname ile yürürlü^. konulmuş bulunan T. C. Merkez Ban-
kası nebinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Kararın 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair ilişik kararın yürürlüğe konulması bakında Kararname 

İ063 yılına ait mevzuat 

Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasuvcsiııe dair Kanun 
D,s Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
7178 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içrafi suyu işlerinin yürütülmesine dair 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile orıaylamnış bulunan' .Telsiz ücret tarifem* nin 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 savdı Kararname ile değişik birinci maddesinin 1.4.1963 tarihinden iti-
l,.ım. yürürlüğe o-irmc* ^ ' i l i ş i k akilde d^iştirıbnesi hakkında Kararname 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 savdı Karar» a ek kararın yürürlüğe komilim» 
hakkında Kararname 
T",rk naramı kıymetini koruma hakkında 17 savdı Karam ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yünlvüşü hürriyeti hakkında TCamm 
Rervet Beyannamelerinin iadesi ve" yeni servet beyannameleri alınması hakkında Kanun 
t'işik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerans! K o n u m a Birliği arasında* 23 Kasım 1902 taHKnde 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andırmasının yürürlüğe konulması hakkında Karamam, 
0*02 sayılı Gider Vereleri Kam.ın.m.n 33 TVÜ maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Oider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük yergileri hadleri a r t . 
Hmıs olan akar yakıtların Stok Vergisine t ^ tutulması hakkında Kanun 
7338 'sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat 
1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kamın 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

Çeşidi 

* 

» 

» 

» 

» 
Kararname 

Tarihi 

23 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 

28 . 2 . 1963 
28 . 2 . 1963 

Numara 

199 

202 

204 

205 

210 
6/1466 

- C/43 -

11 . 3 . 1963 6/1500 

Karar 
Kararname 

» 

> 

» 

26 . 3 . 1963 
o . 4 . 1963 

2 . 4 . 1963 

5 . 4 . 1963 

13 . 4 . 1963 

67 
6/1529 

6/1540 

6/1541 

G/1602 

ö z e t i 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında Kanun 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 . 2 . 1963 tarihli ve 202 
sayılı Kanunla değişik geçici 5 nci maddesinin (b) fıkrasındaki geçim indirimi hadlerinin uygu
lanmadığı mükellefler hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin resmî bir mü
essesesi olan Export - împort Bank Of Washington arasında 31 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan 
«Andlaşma» nm yürürlüğe konulmak üzere yayınlanması hakkında Kararname 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 neü maddelerinin iptali hakkında Anayasa Mahkemesi W r ı 
Malûllere mahsus özel tertibatlı binek araçları için Türkiye Kızılay Derneği emrindeki kotalara k o 
nulan tahsisten faydalanarak yurda ithal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtala
rından İstikrar Fonuna katılma payı alınmaması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 23 Kasım 1962 tari
hinde imzalanan İkraz Andlaşmanm yürürlüğe konulması' hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma idaresi arasında 7 Aralık 1962 tari
hinde imzalanan îkraz Anlaşmasının yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca 4 1 1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
1 9 . 2 . 1963 tarih ve 205 sayılı Kanunla değişik 46 ncı maddesine dayanılarak kara ve su avcı 
lığı zirai kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanmak üzere res'en tesbit edilen nöbetlerin gö
türü gider emsallerinin onaylandığı hakkında Kararname , 

» 



Vergileria, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/44 

Çeşidi 

Tüzük 

Kararname 

Kanuın 

» 

Tarihi 

Kararname îo . 4 . 1963 

JG . 4 1963 

16 . 4 . 1963 

Numarası 

6/1503 

6/1548 

6/1554 

18 . 4 . 1963 6/1577 

20 . 4 . 1963 6/1509 

9.5. 1963 227 
30 . 5 . 1963 240 
30 . 5 . 1963 241 

1.6. 1963 233 

1.66 1963 2o4 

1.6. 1963 235 

ö z e t i 

ire Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Gökçesu köyümle bulunmuş olan linyit madeninin (40) yıl 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited Şirketine verilmesi ve bu imtiyazın 
% 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank Of Washington ile Hü
kümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 6 . 12 . 1960 talihinde imzalanan 29 .'3 . 1961 ta
rihli, 286 sayılı Kanunla onaylanan 4 milyon dolarlık İstikraz Andlasmasmm değiştirilmesi hak 
kında Andırmanın yürürlüğe konulması hakkmda Kararname 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank Of Washington ile Hükü
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 27 Eylül 1960 tarihinde 
imzalamm 21)3 11)61 tarihli ve 289 sanh Knnuni, onaylanmiş olan 15 milyon dolarlık istikraz And-
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit'ödeme tarihinin ileriye alınmasını sağ
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andlaşması» nın yürürlüğe konulması hak
kında Kararname. 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanunun tatbik 
şekline dair tüzüğün bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı tüzüğe bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da tüzük 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Oöcek köyü sımrları içinde bulunmuş olan krom madeninin (40) 
vıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited Ortaklığı, na verilmesi ve bu 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutalması hakkında Kararname 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5 1 1961 tarih ve 237 savılı Taşıt Kanununa ek Kanun 
-"vm savdı T C Emekli' Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan is
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan is
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan İstikraz Andlaşmasma ek Andiaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 



Verelerin, r es imlen ve baçfca gelirlerin 
dayanakları 

- C / 4 5 

K y r ) „ n a „ ^ 

' Çeşidi 

Kanun 

Karar 

Kanun 

» 

. 

Tarihi Numara^ 

1 . 6 . 1963 236 

4 . 6 . 1963 6/1734 

19 . 6 . 1963 250 

19 . 6 . 1963 251 

19 . 6 . 1963 253 

28 . 6 . 1963 6/1981 

» 

» 

Kanun 
» 
» 
» 

Tebliğ 
Karan 
Kararname 

4 . 7 . 1963 

4 . i . 1963 

5 . 7 . 1963 
12 . 7 . 1963 
17 . 7 . 1963 
17 . 7 . 1963 

17 . 7 . 1963 
20 . 7 . 1963 
23 . 7 . 1963 

6/19J7 

6/1919 

261 
265 
278 
269 

— 
271 

6/1943 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir müessesesi olan 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek kararın yürürlüğe konulması 
h ı k ı n d a Karar 
Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım boıvlarınm tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna 
ei: Kanun 
0183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nei bendi 
de 60 neı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
ivu;:ey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de ya-
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
S'.ün.ı ve. frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanun gergince vurda ithali Türkiye Kızılay Der
i c i n i n tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait listeye A l m a n y a ' d a W r Fabrikasının Resochin adı 
ih" patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUINE DİPHOSPHATE» 7. Choloro 4 (4 - d i e ty t a ino -
i - metliyi - butlamino) (qui nolelnedip hosphate «POUDRE) un ithal edilmesine dair Kararname 
U.1963'tarih ve 6/1241 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Dış Ticaret Rejimi hakkındaki 
karar» a ek kararın yürürlüğe konulmasına dair Kararname 
.L.8.1958 tarihinden sonra yayınlanan ithalât rejimi ile ilgili ve 4/10707 savılı Kararname ile kabul 
edilim, csvaUra ait ithal müsaadelerinin yürür lük konulması haklanda Kararname 
İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair Kanun 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması -hakkında Kanun 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân yoya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satılmam-
na, yetki verilmesi h ı k ı n d a Kanım 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Kanun 
630!) sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı ek kararın yürürlüğe konulması hakkında Ka
rarname 



V e r g i t a , resimlerin ve başka getolerm 
dayanakları 

0/48 -

' Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

* 

Tarihi Numarası 

27 . 7 . 1963 303 

1 . 8 . 1963 6/2008 

7 . 9 . 1963 6/2076 

Kararname 

Kammame 

ö z e t i 

7 . 9 . 1963 

14 . 9 . 1963 

25 . 9 . 1963 

28 . 9 . 1963 

6/2119 

Karar 

Kanun 

Kararname 

9 . 9 . 1963 

12 . 9 . 1963 

14 . 9 . 1963 

6/2127 

325 

6/2094 

6/2095 

6/2225 

6/2182 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının karşılıklı 
olarak teşvik ve himayesine mütedair A n d ı m a » nm ve bu Andlaşmaya ekli Protokol ve 8 mektu
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanım 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında imzalanan Kalkınma 
Kredisi Andlaşmasmm yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunmuş olan krom madeninin (40) yıl 
süre ile işletilmesi imtiyazının Orko Krom Limited Ortaklığına verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 ora
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Karamame 
Knr,y Atlantik Andlaşması çerçevesinde Türkiye'-İP vnmlan inşa ve tesis islerini taahhüdetmiş olan 
.>-orçek ve tüzel kişilerin münhasıran müşterek enfrastrüktür programlarına ait isler dolayı«iyle 
aldıkları istihkaklardan yapılmış ve yapılacak tevkifat mukabilinde aldıkları ve alacakları ve yine 
bu gerçek ve tüzel kişilerin yukarda belirtilen işler dolayısiyle veı 'dükleri ve verecekleri yıllık be-
y:ın.Ma,rHor.loki ftc.lir-V K r n ^ u h r v o - i l , ^ , m.-virahları üzerinden yaptıkları ve yapacakları tasarruf 
bonosu tevdiatının; tevkifat ve tevdiatın yapıldığı saymanlık ve vergi dairesi kayıtları ile tevsik edil
mek şartiyle ve bonoların sahiplerinin müracaatında bonolarda yazılı kıymet üzerinden vâde tarihi 
nazarı itibara alınmaksızın itfa edilmesi hakkında Kararname 
Türk ımrası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Karar ' 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütec yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının 
tasfiyesi-hakkında Kanun 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Çayhisar köyüa.ie bulunmuş olan krom madeninin (40) yıl süre 
ile işletilmesi imtiyazının «Türk Maadin Anonim Şirketi» ne verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 ora
nında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kütahya Hinin Emet i l ç e c e bağlı Dereli köyünde bulunmuş borasit madeninin (40) yıl süre ile iş-
M n ı e * imtiyazının «Emet Boraks Madencilik Limited Şirketi» ne verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 
oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
10 8 1963 tarihli ve 6/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye Cumhuriyeti 
HüVumeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 1191963 tarihinde Ankara'da imzala
nan^ İkraz Andlaşmasmm yürürlüğe konulması hakkında Kararmamı 
8 5 1963 tarihli ve 6/1681 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hür 

» 

• 



Vergilerin, resimlerin ve ba#a gelirlerin 
dayanakları 

- C/47 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Yönetmelik 
Kararname 

-önetmelik 
Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t : 

TüzüL 

Kararname 
Karmn 

Yönetmelik 

da rama aı» 

Î t - . J O . i'îfi:î 

İl .11 0 1963 
26.-10. 1963 

31 .100 1903 
31.100 1963 

O.11.:963 

28 .11 „ 1963 

27 .112 1968 

1 . VM 

. 964 

O/2 I.S2 

fi/2231 
353 

-
u/2200 

6/2394 

:J6:. 

kameti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümet im bir organı olan Milletlerarası Kalkınma idaresi 
a b ı n d a 15.7.1903 tarihinde imzalanan «İkraz Andlaşması» nın onaylanması hakkında Kararname 
G-,la maddelerim ve umumi sağlığı ilgilendiren eş-Ule levazımın hususi vasıflarım gösteren tüzüğün 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Kararname ile kabul edilen Tüzük 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayı• Karara ek Kararname 
3, kerî mahkemeli kuruluş ve yargüama usulü hakkındaki Kanunun 241, 255 ve 256 ncı maddeleri 
hakkmda Kanun 
i|v« Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğin e ek Yönetmelik 
i ko Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
T.O. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Flükümeti arasında «Malî bir yardım yapılması 
hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkmda 
Akar yakıt fiyat istikrar fonu hesabının ihdasına ve işleyiş şekline ait esasların yürürlüğe ko
nulması ve 29 . 5 . 1962 tarihli ve 6/499 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ile fıkralarının değiştirilmesi hakkında Kanun 

im yılına ait mevzuat 

6/253- i l k t i k gider nadimde safi zirai kazançları tesbit edilecek Gelir Vergisi mükellefleri için, Amasya 
T^Uİ,. fan/nn, Doneli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurur,, Hakkâri, W , Kocaeli, Manisa,* Muş, Ordu 
Sak,rvn, Trabzon ve Tokat illerinde 19.2.1963 tar ddi ve 205 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi 
- r e ^ c e 1963 9 30-5 nllaymda uygulanman üzerü ziraz kaianeler ç] komisyonlarınca takdir ve tes 
Mt ,di!ir> zirai kazançlar merkez komisyonu tarafınlan incelenmiş bulunan cetvellerde yazılı 
•;:-ai kazanç ölçülerinin onaylanmasına dair Kararname 
Ihş Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulmasına dair Kararname 
Dış Ticaret Rejimine dair İthalât Yönetmeliği 

964 6/2532 Hükümetimiz ile W Hükümeti arasında 2.12.1913 tarihinde: Ankara'da imzalanmış olan ilişik 
«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürür lük girmek üzere yayınlanması hakkmda Kararname 
ATD yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

375 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Devlet borcu olarak Ha-
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıklarmm kullanılma şekli hakkında Kanun 

4 . 1 . 1964 6/2535 
4 . 1 . 1964 
S . 1 . 1 " " ' 

8 . 1 . 1964 
16 . 1 . 1964 372 
16 . 1 . 1964 



f i l e r i n , resimkrin ve ba^fca gdfrlerin 
dayanakları 

/ A N 

- C / 4 8 -

Çeşidi 

Karnın 

Kararname 

Tebliğ 

Tarihi 

Tebliğ 

Kararname 

28 . 1 . 1964 

29 1 . 1964 

Numarası 

36 

6/2575 

ö z e t i 

.1.3 . 2 , 1964 

J8 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

28 . 2 . 1964 

6/2681 

6/267G 

6/2673 

20 . 2 . 1964 402 

20 . 2 . 1964 6/2682 

-

İplikler üzerinde yapılan haşıl ameliyesinin de İstihsal Vergisine tabi bitim ameliyelerinden sayılması 
ir«,-okliği hakkmda tebliğ 
Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Koza*»,, Yatağan ilçelerine bağlı 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı. îzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Alman' Boğazı, Kuş
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevkilerinde bulunan zımpara maden
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarmm, bu imtiyazların sahibi
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk tabi olduğu vecibe, taahhüt ve"mükellefiyetleriyle birlikte «Lût-
füüah E. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» no devredilmesine izin verilmesinin kararlaştırılma
sı hakkında Kararname 
Bursa ilinin Orhaneli iiçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom madeninin 15 . 10 . 1953 tarihli ve 
4/1593 sayılı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine ihale olunan işletme imtiyazının, 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu vacibe, taahhüt ve mükellefiyet-
lmyie birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesine devredilmesine izin verilmesi
nin karan-aştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve Cam köyleri sınırlan içerisinde bulunan Bortuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının İ^raş - Çamköy Borasit Limited Şirketine veril
mesinin kararlaştırılması hakkında Kararname 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Yeniköy ve Boyendiklor köyleri şuurları içinde bulunmuş olan 
Borasit madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Mortaş Madencilik Limited Ortaklığına 
verilmesi hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini korama hakkındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair Kanun. 
Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirbamlı sınırları içerisinde bulunmuş linyit madeninin 
M5) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Türk Anonim Ortakbğma verilme
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname " 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanunun tevki-
fat ve tevdiat nisbetinin 1964 malî yılı içinde % 3 olarak tasbit edilmesi; birden fazla takvim yılma 
sirayet eden inşaat ve onarma işlerini taahhüdedenler için bu nisletin % 06 olarak kabul edilmesi 
hakkında Tebliğ 

» 

» 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları * > 

- C/49 

Çeşidi 

Kararnamo 

Tebliğ 

Kanun 
Kararnamo 

Tarihi 

! ) . . * . 1964 

Numarası 

6/2688 

Ö z e t i 

19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimi, 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihinde Viyana'da imzalanmış olan «Malî 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) * onaylanma
d ı m kararkştmkmLsı hakkımla Kararna.n, 

12 . 3 . 1964 6/2713 Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı Otiukkilisc köyü sınırları içinde bulunmuş demir madeninin (90) 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketine verilmesinin kararlaşt ır ı lma 

13 . 3 . 1964 

24 . o . 1964 
25 . . 1964 

31 . 3 . 1964 

31 . 3 . 1964 

309 

6/27U 

6/1118 

6/2719 

-arnan 

2 . 4 . 1964 6/2730 

8 . 4 . 1964 6/2821 

A 4 . 1964 6/2743 

Umumi ve mülhak bütçeli dairelerden istihkak ödenenlerden vergi dairelerine olan borçlanma 
bu istihkaklardan tahsil edilmesi hakkında Tebliğ 
Gider Vergilerine ait ilk madde indirimi hakkında Kanun 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kurşunlu, Yenice ve Bükköy köyleri sınırları ieinde 
bulunmuş linyit madeninin (45) yıl süre üe işletilmesi imtiyazının Bükköy Madencilik Limited 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hissesinin alınmasının kararlaştırılması 
hakkmda Karanmam 
Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kesikköprü kövu sınırları içerisinde bulunmuş demir madeninin 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kesikkuprü Madencilik Limited Şirketi* ne verilmesi ve 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkında Kararname 
Gorur.ı ilinin Osmancık ilçesine bağlı Doduı-a köyündeki buHınmuş maden kömürünün (60) vd 
siire ile isletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür islemeleri Kurumun; v ^ T n e - h ı k k ı r ^ ı V - V 
name ^ * - t - LL ' - 1 - ~ ' " 

Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunmuş linyit madeninin (60) yıl süre 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kanmımme 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhallar köylerindeki bulunmuş Bortuzu 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında K 
Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltırlı köylerindeki bulunmuş linyit 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Beypazarı Linyit İsletmesi Limited Şirketine 
verilmesi hakkında Kararname 

o 



V a g i l e r i n , resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanak la r ı 

- C/50 -

K a r a r n a m e 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Kararname 

Tarihi 

9 . 4 . 1964 

9 . 4 . 1964 

11 . 4 . 1964 

16 . 4 . 1964 

16 . 4 . 1964 
20 . 4 . 1964 

20 . 4 . 1964 

4 , 5 . 1904 

Numarası 

"~0/270fi 

-

444 

6/2851 

6/2S52 

0/2853 

6/2795 

O « e t ı 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1904 

6/3016 

6/3003 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümet in in bir organı olan 
Milletlerarası Ka lk ınma İdares i a ras ında 15 . L0 . 1903 tar ih inde imzalanmış olan «İkraz Anlaş
m a s ı n i n (imzalandığı t a r ih te yürür lüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1964 tar ihinde onaylanması hak
kında Kara rname 
Ankara Üniversitesinee al ınacak Harç l a r ve iıcretler Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinin tadili ve 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
H) ve 11 nci Dönem Türk iye Büyük Millet b e l i s i üyelerinin ödenekler inden mütevell i t T. 0. Zi
raat Bankas; ve Maliye B a k a n ı m a olan b — b m n n ı ertelenmesine ait Kanun . 
K ü t a h y a ilinin Kmet ilçesine bağh C'alea*»!, Kör-.vüeck ve Akne köylerinde bulunmuş B o r t o m nıa-
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi i n d l y a ^ n m E t ibank Genel Müdür lüğüne verilmesi hakkında 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakk ında !7 saydı Karara il-işkin. Tebliğ 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Ku t lu Hamam ve Dereköy köyler indeki bulunmuş .B<>:-i.u/u 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imMv;.K„nn tfl.ibarık iiemd Müdür lüğüne verilmen hakkında K. 
Kütahya ilinin Emet ilcOSine bağlı K ı r ^ ! ve Krde köylerindeki bulunmuş Bor tuzu madeninin 
UfO yıl siire ile İşletilmesi imtiyazının Bt ibank Genel Müdür lüğüne serilmesi hakkında Kara rname 
Ulusu*! Kredi) ve «Silâhlanma İstikrazı» konusunda Hükümetimizle Büyük Br i t anya ve Kuzev 
i r landa Birleşik Kırallığı Hükümet i a m s . n d a inecalanan 9 . 1 2 . 1960 tarihli Andlasmanm (V). (e), 
• f ık ra la r ındaki 1 . 12 . IÎKÎ3 lanUhûu 1 . 0 . 1904 olarak değiştirilmesi rnaksadiylc 16.1.1964 
tar ihinde tea t i olunan mektuplar ın ( imzalandıklar ı t a r ih te yü rü r lüğe girmek üzere) onaylanma-
sı hakkuvda K a r a r n a m e 
5 Mar t 1964 tar ih ve 0/2803 sayılı Bakanlar Kuru lu Kararnamesi ik> verilen vetkive dayanı larak 
Hükümetimizle Amer ika Birleşik Devletleri aras ında <> Nisan 1964 iarihinde A n k a r a ' d a imzalanan 
70 milyorı dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin 'A Ocak 1964 tarihinden it ibaren yürür lüğe girmek 
üzere) onaylanması hakk ında K a r a r n a m e 
2^.2,1904 tar ihl i ve 0/2789 savdı Kararname ile verilen yetkiye dadan ı la rak Hükümetimizle Dani
marka Hükümet i arasında 13.3.1964 tar ihinde Kopenhag 'da imzalanmış olan Kredi Anlaşma*! ve 
eklerinin (yayınlandıkları tar ihte yürür lüğe girmrd: üzere) onaylanması hakkında 

» 



Vergilerin, resMerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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» 

» 

' Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 

Anlaşma 
Kararname 

Anlaşma 

Kararname 

Tarihi N 

14 . 5 . 1964 

25 . 5 . 1964 

26 . 5 . 1964 

28 . 5 . 1964 
30 . 5 . 1964 

3.6. 1964 

6.6. 1964 

u«»«; 
474 

6/3097 

6/3071 

6/3092 
6/2954 

6/3049 

6/3030 

O E e t i 

6.6. 1964 

9.6. 1964 

6/3032 

» 

» 

» 

6.6. 1964 

6.6. 1964 

9.6. 1964 

6/3033 

6/304C 

6/3074 

6/3075 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlarına giren gübrelerin vergiden 
muaf tutuldukları hakkında 
5.12.1963 tarihli 6/2413 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Kararın kaldırılarak yerine vergi, 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şart
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yüreğil köyünün sınırları içinde bulunmuş sodyum sülfat madeni
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Limited Şirketine verilmesine dair 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında Mus ilinde köy yollarının inşa
sına ait proje hakkında Anlaşma ' . . . 
Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde bulunup srmlikurşunta mahlut 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Saim Budin Çinko Kursun Madencilik Li
mited Şirketine verilmesine dair Kararname 
Balıkesir ilinin Bildir». ilçesine bağlı Alabarda, Faraş, İskele ve Beğendikler köylerinin sınırları ieinde 
bulunmuş Bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Yakal Boramit Limited Şirke
tine verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları içinde bulunmuş Bortuzu madeninin 
(45) yıl süre İle isletümesi imiivazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emel ilçesine bağlı İğde köyünün sınırlan içinde bulunmuş Bortuzu madeninin 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında Kararname 
Afyon ilinin Dinar ileesine bağlı Aşağıyenice ve Yassıviran köyleri sınırları ieinde bulunmuş sod 
yum sülfat madeninin'*(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Limited OrtaMıfiın* 
verilmesi hakkında Kararname 
Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları içinde bulunmuş Sodyum sülfatla 
mahlut magnezyum ve potasyum tuzu madeninin (40) yıl sür* ile işletilmesi imtiyazının Akalı Ma
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 



dergilerin, resimlerin ve oaşka gelirlerin 
dayanakları 
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' Çeşidi 

Kararname 

lvamm 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Kararname 

Tarihi Numara' 

9 . 6 . 1964 6/3076 

25 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

25 . 6 . 1964 

26 . 6 , .964 

26 . 6 . 1964 

1 . 7 . 1964 
1.7, 1964 

2 . 7 . 1964 

2 . 7 . 1964 
10 , 7 . 1964 

13 . 7 . 1964 

481 

482 

483 

484 

485 

488 
489 

491 

492 
496 

6/3208 

ö z e t i 

25 . 7 . 1964 6/3338 

Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Geıemiç köyleri sınırları içinde bulunmuş molipten 
madeninin (60) yıl süre üe işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Limited Ortaklığına verilmesi hak
kında Kararname 
(lider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna -bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair Kanun 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair Kanunun 2 nei maddesi gergince hah ve kilim imalinde kulandan ipliklerin vergiden 
istisna edilmesi hakkında Kanun 
27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanmıunun 9 ucu maddesinin değiştilmesine dair 
Kanun 
31.12.1960 tarihli ve 193 savılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve foralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâz: hükümler 'eklenmesi hakkında Kanun 
1.U961 tarihli ve 213 saydı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Damga Vergisi Kanunu 
Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasma dair Kanun 
1837 saydı Bina Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 3 ncü ve geçici 
2 nci m a d d e n kaldınlımaama dair Kanun 
Harçlar Kanunu 
21 . 6 . 1961 tarihli ve 309 saydı Kanuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair Kanun. 
13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 savdı Kararname ile yürürlüğe konulan «Bâzı mamullerimizin tev
sik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında Karar» hükümleri gereğince ihracatta 
vergi iadesi komisyonu (İVİK) tarafından teslıit edilen vergi iade miktar ve mabetlerinin ve iade 
edilecek vergi içindeki belediye hisselerinin aynı kararda yer alması hakkında Kararname 
6/3071 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan karar eki 2 sayılı listeye ilâve edilen 
mamuller ve vergi iade nöbetleri ve 4 sayılı l'Meye ilâve edilen mamuller ve iade edilecek vergi 
içindeki belediye biteeleri E b e t l e r i hakkında Kararname 



Vergilerin, resimlerin ve ba*ka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi Tarihi 

Kararname 10 . 8 . 1964 

11 . « . 1964 

U.8. 1964 

Numarası 

~ ^ 3 3 3 9 

6/3340 

6/3193 

ö z e t i 

17 . 8 . 1964 6/3423 

19 . 8 . 1964 6/3341 

26 , 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

6/3347 

26 . 8 . 1964 6/3401 6/3401 

27 . 8 . 1964 6/3435 

28 . 8 . 1964 6/3362 

Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köyleri sınırları içinde bulunmuş 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom Madencilik Limited Şirketin; 
verilmesi hakkında Kararname 
Burdur ilinin Tefenni ilcesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınırları içinde bulunmuş krom ma
deninin (45) yıl süre ile* işletilmesi imtiyazmuı Maadin Arama ve Tefenkrom işletmeleri Anonim 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Gür!ek köyünün üeköprü mevkiinde bulunmuş krom madeni-
ııin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibaıık Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında Karar
name 
Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeniköy ve İskele köyleri sınırları içinde bu
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Yakal Borasit Limited Şir
ketine verilmesine dair Kararname 
Manisa ilinin Soma i l c i n e bağlı E;mas köyünün sınırlan içinde bulunmuş maden kömürünün 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Ege Madencilik Anonim Şirketine verilmesi hakkında Ka
rarname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Hamam ve Kirçıl köyleri sınırları içinde bulunmuş bortuzu ma
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne yerilmesi hakkında 
Kararname 
Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagül ve Yeniçubuk köyleri sınırlan içinde bulunmuş ma
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borma Madencilik ve Ticaret Limited 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 
Erzurum ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakıh vo Siitkane köyleri sınırları içinde bulunmuş 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömürcüler Madencilik ve Ticaret Li
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 
İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yardım Anlaşması, hakkında Kararna
me 



Vergilerin, ranmlericı ve b a # a gelirlerin 
dayanakları 

t K ^ 

Çeşidi 

» 

Tarihi 

Kararname 29 . 8 . 1964 

Numarası 

6/3295 

31 . 8 . 1964 6/3549 

i 9 . 19*4 

1 . 9 . 1964 

1 . 9 . 1964 

3 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

5 . 9 . 1964 

fi/3481. 

6/3482 

6/3485 

6/3492 

6/3448 

6/3449 

- C / 5 4 -

O i e t i 

Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hibe yardımları karşılığında tahassul 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtında Amerika Birleşik Devletlerinden 
satmalmacak zirai istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde birikecek Türk liralarının Hükü
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 mali yılı zarfında tekevvün edeceği tahmin 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksenbir milyon sekizyüzbin) liranın tahsis yerleri ve 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da
yanılarak, Hükümetimiz de A. B. D. ni temsilen Milletleraras! Kalkınma İdaresi arasında 
teati olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine mütaallik 5 . 8 . 1953, 29 . 9 . 1958 tarihli ve 4/1310 4/10819 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken muafiyetlere yapılması icabeden 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihine kadar uygulanmamış veya yapılmamış olanlar hakkında 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
îzmir ilinin merkez ilçesine ba*h Işıklar ve Altında* köyleri sınırlı.n içerisinde bulunmuş çimento 
imaline elverişli başlıca 'madenlerin (60 ) yıl süre i lerlet i lmesi imtiyazının Cimentas İzmir Hmento 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname ' ' ' " " * ' 
Çanakkale ilinin Çan ilçesine ba*lı Yahyalı ' Duralil Çavuş ve Kurfalı köylerinin sınırları içinde 
bulunmuş olan maden kömürünün "(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Tarko Maden Limited Or-
t a k h ğ ^ a verilmesi hakkında Kararname 
14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması île ilgili usul ve esasları gösterir 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında K;mı.n,n.me 
Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içinde bulunmuş çimento imaline el
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Aslan ve Eskihisar Müttehil 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığma verilmesi hakkında Karraname 
Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş volfram madeninin (50) yıl sür, 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilme'si hakkında Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin sınırları içinde bulunmuş bortuzu 
madeninin (45) yü süre üe işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında 
Kararname 

» 
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Çeşidi 

Kararname 

Taiihi Numarası Ö z e t i 

7 . 9 . 1964 

S . 9 . 1964 

6/3483 

6/3530 

9 . 9 . 1964 6/3371 

9.9. 1964 

0.9. 1904 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . .964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9.9. 1964 

9 , 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . .964 

__ 

-

-

-

__. 

._ 

_ 

_. 

-

— 

Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde bulunmuş sodyum sülfat tuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazımn Alkim Alkali Kimya Anonim Ortaklığına veril-
mesi hakkında'Kararname 
Umuma açılmış olan Dolmabahee Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını ziyaret edenlerden alınacak üc
retler hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî yar
dıma mütaallik Anlaşma hakkında Kararname 
Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza mütaallik olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti İle Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kiralığı Hükümeti arasında 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî yardıma müta
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapılan ikraza mütaal
lik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kıraliyet Hükümeti arasında akdedilen An
laşma hakkında Kararname * 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Kıraliyet Hükümeti arasında Malî yardıma mütaallik 
Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında Malî yardıma mütaallik Anlaşma 
hakkında Kararaame 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında Malî yardıma mütaallik Anlaşma hak-
kuıda Kararname " 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kıraliyet Hükümeti arasında Malî yardıma müta
allik Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî yardıma mü
taallik Anlaşma hakkında Kararname 
Norveç Hükümetinin Türk Hükümetine yant^ ı ikraza mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Norveç Kıraliyet Hükümeti arasında akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyet] Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında Türkiye'ye Malî yardım ya
nılmasına mütaallik Anlaşma hakkında Kararname • 
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Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

» 
Yönetmelik 
Karar 

» 

Tarihi Numarası ö z e t i 

9 . 9 . 1964 

9 . 9 . 1964 6/3484 

10 . 9 . 1964 

19 . 9 . 1964 

22 . 9 . 1964 

19 . 11 . 1964 

6/3444 

15 . 9 . mu 0/36(ir, 
10 . !) . . 964 0/3583 

6/3570 

0/3577 

20 .100 1964 6/3737 
28 . 10 . 1964 
2 . 11 . 1964 6/3738 

6/3887 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Malî yardıma mütaal-
lik Anlaşma hakkında Kararname 
Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Şammanis köyünün sınırlan içinde bulunmuş kömür madeninin 
(60) yü süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanla Linyit Kömürleri İsletmesi Anonim Ortaklı;™» 
verilmesi hakkında Kararname 
Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 . 6 . 1964 tarikin
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkımla Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelik 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hak
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 6/1910 sayılı kararnamelerle deri
şik 2 nei maddesinin değiştirilmesi ve 18 . 3 . 1963 tarihli, 6/1529 sayılı Kararnamenin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlü^, konulması hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkmrua Birliği arasında (İkinci Çukurova Enerji Proie-
si) mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 
Yardım Konsorsiyumu içerisinde Hükümetimiz ile Lükseııburg Hükümeti arasında 3 Temmuz 1964 
tarihinde L ü k s e n b u r ^ imzalanmış olan «1964 Kredi Anlaşması, ve Ekinin (Yayımı tarihinde 
yürürİHİp.0 girmek üzere) onaylanmasına dair- Kararname 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ort.ab.ma kâr hadlerinin tesbiti hakkında yönetmelik 
Tiirkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında akdedilen Kalkınma 
Kredisi Anlaşması'hakkında karar 
00/29 sayılı Taşocağı ruhsatnameline işletme hakkının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ne 
ait bulunan Zonguldak ilinin Bartın ilçesi Karasu kovu civarındaki 30 hektar 6 629 metrekare sa
hadaki dolamit ve dolamitli kalker tezahürünün 6309 sayılı Maden Kanununun şümulüne alınması 
hakkında karar 

Kararname 3 . 1 2 . 1 9 6 4 6/3997 Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî binaları, düzenlenmiş ören yer
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tesbiti 4 . 1 . 1964 tarihli ve 6/3548 sayılı 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 

http://Ort.ab.ma


Veli ler in, resimlerin ve başka gelirleri] 
dayanakları 
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' Çeşidi 

Karar 

» 
» 

Tarihi Numarası 

9 . 12 . 1964 6/3906 

14 . 12 . 1964 6/3958 
16 . 12 . 1964 6/3969 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

ö z e t i 

18 . 12 . 1964 6/4026 

24 . 12 . 1964 6/3976 

24 . 12 . 1964 6/4008 

31 . 12 . 1964 

5 . 1 . .965 6/4073 

6 . 1 . 1965 522 
8 . 1 . .965 6/4061 

Muğla ilinin Fetlıivc ilçesine bağlı Günlükbaşı, Çenger, Kargı, Foça, üzümlü, Demirkazık ve Do-
muzalanı mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan işletme 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, ta'bi olduğu vecibe, taahhüt ve mükelle
f i y e t l e birlikte Etibank Mahdut Mesuliyeti! Üçköprü Krom Müessesesi Müdürlüğüne devredil-
:nesmn izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî J'rotokola ek Protokol hakkımla karar 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Sepetçi köyünün sınırları içinde bulunmuş Manyezit madeninin 
fV,)) vıl süre ile işletilmesi imtiyazmm Magnezit Anonim Şirketine verilmesi hakkında karar 
Tekel'İdaresince Diklo - Detenü - Triklorotan (D.T.T.) vapımı için satılacak olan 15 ısı derecesin
deki 99.5 derecelik Apsolü Alkol ile Kimya Sanayiinde 'ilk madde olarak kullanılmak üzere satıla-
cak olan 15 ısı derecedeki 94 - 96,6 derecelik saf ispirtonun beher litresinin satış maliyetine eklenecek 
Tekel resminin en aşağı hadelinin bir yıl süre ile' 10 kuruş olarak teshit edilmesi hakkında karar 
EsHsehir ilimn n u u t e i l ^ r , e baMı K-n,n köyiunin şuurları içinde bulunan Magnezit madeninin 
(•:-()) 'yıl ,iire ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Aynini Ortaklığına verilmesi hakkında karar 
Türkiye Cumhunvcti Hükümeti ile Almanva CumhuHyeti Hükümeti arasında bir malî vardım ya 
alması hakkındaki Anlaşmaya dair karar * 
Avdın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri sınırları içinde bulunmuş maden 
kâmürünün (40) v,l süre ile işletilmesi imtiyazmın Mütaş Madencilik însaat ve Ticaret Anonim 
CMakhğma verilmesi hakkında karar 

1965 yılma ait mevzuat 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmack köyleri sınırları içinde bulunan Maden kö
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına veril
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Millet-
lerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşmasının 
(İmzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kararname 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
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t gegidi 

Kararname 

» 

» 

Karar 

Karar 

Karar 

Tarihi Numarası 

11 . 1 . 1965~6ÂÖ^ 

16 . 1 . 1965 6/4088 

22 . 1 . 1965 6/4149 

22 . 1 1 1965 6/4160 

22 . 1 1 1965 6/4165 
26 . 1 1 1965 6/4182 

28 . 1 . 1965 6/4267 

30 . 1 . 1965 6/4172 

15 . 2 . 1965 6/4247 

15 . 2 . 1965 5/4296 

ö z e t i 

Çanakkailenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulunmuş olan maden kömürünün 
(40) yıl süre ile isletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit İşletmesi Limited Ortaklığına verilmedi 
hakkında kararname 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Milletler
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 6 Kasım 1964 tarihinde imzalanmış olan îkraz Anlaşmasının 
(İmzalandık tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kararname 
Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin en az 500 (beşyüz) ve en çok 3 000 (üçlün) kuruş 
olarak tefriti ile 25.6.1955 tarihli ve 4/5554 sayılı kararnamenin kaldırılması hakkında kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın vürürlüğe konulması hakkında 
karar 
Türk parası kıymetini konuma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom madenlerinin Fethi™ Maden Türk 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibinin Devlete karşı haiz olduğu 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetierine birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetti 
Üçköprü Krom Madenleri İşletmesi Müessesesine devredilmesine izin verilmesi hakkında karar 
1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet nam ve hesabına destekleyici mahiyette 
tütün alınması hakkında karar 
13.5.1965 tarühli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında, vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karara bağlı listelerin değiştirilmesi hakkında 
1arar 
13.5.1964 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan bâzı mamullerimizin tevsik edi
lecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar hükümleri gereğince, ihracatta vergi iadesi 
komisyonu (İVİK) taraf mdan tesbit edilen bâzı mamullerin bu karar şümulüne sokulması hakkında 
karar' 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) tarafından temsil olunan 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma hakkında karar 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 5 9 

Çeşidi 
Karar 

Karar 

» 

Yönetmelik 
Karar 

» 

» 

» 

Karar 

» 

» 

Tarihi Numarası 
15 . 2 . 1165 ~6/4365 

16 . 2 . 1965 1965/7 

17 . 2 . 1965 6/4278 

18 . 2 . 1965 
25 . 2 . 1965 6/4368 
1 . 3 . 1965 6/4285 
1 . 3 . 1965 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 

ö z e t i 

28 . 1 1 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararnamenin ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu karara de 
madde ilâvesi hakkında 
4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 neü fıkrasının iptaline dair 
Anayasa Mahkemesi kararı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.59/c si pozisyonunda yer alan ve evsafı kararnamede belirtilen 
yağ preslerinin vergi nimetinin indirilmesi hakkında karar 
168 sayılı Kanun gereğince yapılacak sosyal yardımk'.ra ait yönetmelik 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait karar 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vâ.ioli bir kredi verilmesine dair karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 28 Kasım 1958 tarihli 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma hakkında karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkive dayanılarak Hükümetimizle Avrupa 
Yatırım Bankası arasında 8.12.1964 tarihinde imza^nmış dan "İkraz Anlaşmasının (imzalandığı ta
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile ve-ilen vetkiye dayanılarak HükümetimMe Milletler
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 'tarihinde 'imzalanmış olan ikraz Anlasması-
ıım, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
28.1.1965 tarih ve 6/4267 sayılı kararname ile alım dı« bırakılan çok düşük evsaflı tütünler için uy
gulanacak esaslar hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallık Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşma-
sma dair karar 
7/9/1964 tarihli ve 6/3602 saydı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Milletlerarası Kalkınma îda-
«eri (AID) ile Hükümetimiz arasında 2/aralık/1964 tarihinde imzalanmış olan İkraz anlaşmasının 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24 Kasım 1964 tarihinde imzalanmış olan ilam 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nci kredi Anlaşması hakkında karar 



Vergilerin, resimlerin ve b a # a gelirlerin 
C/60 -

Çeşidi 

Kararname 
Karar 

» 

» 

Kanun 

Karar 

Karar 

Kanun 

Tarihi Numarası 

30 . 3 . 1965 6/4454 

3 . 4 . 1965 ü/4440 
21 . 4 , 1965 6/4468 

22 . 4 . 1965 6/4379 

22 . 4 . 1965 6/4394 
24 . 6 . 1965 6/4402 

26 . 4 . 1965 

29 . 4 . 1965 

-

581 

7 . 5 . 1965 6/4221 

14 . 5 . 1965 6/4486 

18 . 5 . 1965 6/4474 

20 . 5 . 1965 6/4549 

5 . 6 . 1965 623 

Ö z e t i 

7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3601 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile mü-
leferarası Kalkınma Idareci (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihinde imzalanmış bulunan ikraz anlaş. 
masmın(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
Türkiye ile İtalya arasındaki mali anlaşma hakkında Kararname 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Güneydivam Köyünün sınırları içinde bulunmuş maden kömür
ünün (40) yıl süre ile Metilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu Madencilik Limited Ortaklığına veril
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasındaki Kredinin tediyesi hakkında anlaşmaya 
dair karar 
Avusturyanm Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili anlamaya mütaallik karar 
Türkiye'ye 4 (Dört) milyon isviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine mütedair Türkiye Cum
huriyeti 'ile isviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye'ye 7 milyon isviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine mütedair Türkiye Cumhuriyeti 
ile isviçre Konfederasyon arasmdaki anlaşma hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A B İ ) H ü r m e t i arasında yapılan Zirai istihsal fazlalan an
laşma]arı g e r e n c e ithal olunacak zirai ve <nclai maddeleri ile bedelsiz olarak veriler. Amerika ilıti-
yaç fazlası malzeme teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun 
işletmeye açılmış olan muhtelif bölgelerdeki sulama şebekeleri ile yapdacak kısmı veya alıştırma su
lamalarında 1965 yılmda alınacak sulama ücretlerine dair karar 
Hükümetimizle A B D Hükümeti arasında 14 1 1965 tarihinde Ankara'da imzalanan 70 milvon 
dolarlık P rovam Kredisi üe ilgili ve bu a n W ı a y a ek mektubun 1 1 1965 t e i n d e «eocAl olmık 
üzere onaylanması hakkında karar * ' *' 
1 7 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3473 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda Hükümeti adına hareket eden 
(Herstelbank) arasında 7 . 1 . 1965 tarihinde Lâheyde imzalanmış olan Kredi Anlaşmasının onaylan
ması hakkında karar 
Balıkesir Üinin Emet ilçesinin Bymir Köyünün sınırları içinde bulunmuş Domir Madeninin (40) 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Montaş Madencilik Limited Ortaklığına v e r i l i s i hakkında karar 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar Gene] 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 

r 

» 



Verelerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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C/61 -

Çeşidi 

Karar 

Karar 

Tarihi Numaran ö z e t i 

8 . 6 . 1965 6/4727 

9 . 6 . 1965 6/4594 

10 . 6 . 1965 6/4699 

12 . 6 . 1965 6/4724 

Karar 
Kararname 

Kamın 

Karar 

» 

» 

15 . 6 . 1965 
18 . 6 . 1965 

24 . 6 . 1965 

26 . 6 . 1965 

29 . 6 . 1965 

1 . 7 . 1965 

6/4484 
6/4823 

639 

6/4760 

6/4782 

6/4815 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yen:çubuk köyleri sınırları içindeki maden kömürü
nün Borman Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme imtiyazının imtiyaz sahibinin 
Devlete kam haiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellef iyetleriyle birlikte 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin verilmesi hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kıralhğı Hükümeti arasında, Belçika Hükümeti tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılma ana mütedair anlaşmava mütaallik karar 
Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil edilen A.B.D. 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında karar 
Fuitahvn ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elmacık köyleri sınırları içinde bulunan maden kö
mürünün 18.12.1964 tarihli ve 6/4073 sayılı kararname ile Ayvalık Kömürleri Madencilik ve Ticaret 
Limited Ortaklık uhdesine verilen işletme i m t i y a z ı n imtiyaz sahibinin Devlete karsı haiz olduğu 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri işletmesi Müessesesine devredilmesine izin verilmesi hak-
kında karar 
Kredi anlaşması hakkımla kurar 
İHIM v * mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarının desseklenmesine dair olan 6/4267 sayılı kararna
mo ile alım dışı bırakılan Karadeniz veiMarmara bölgelerindeki çok düşük evsaflı tütünler için 
u lu lanacak esaslar hakkında kararname 
4S8 sayılı Damga Veresi Kanununun bağlı (2) savılı tablosunun V (Ku-ruımlarla %SIİ kâğıtlar) 
bölümünün 18 nci fıkrasının tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan karara ekli (II) sayılı listede hav 
lu ve benzeri terilen tül için tesbit edilen vergi iade oranları kaldırılarak 1 sayılı listede yazılı olan
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılarak (II) sayılı listenin ikame edilmesi 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında akdedilen Kalkınma 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 

Gümrük Giriş Tarife Ceevelinin; 
1 _ 84.17/B Su pozisyonundaki eşyalardan yalnız sebze ve nıeyvalan gidai hassalarını kaybetmeden 
fennî şekilde kurutmak suretiyle «Des hydrate» konserve hale getiren komple tesisatın Gümrük 
Vergisi oranının % 10 a; 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/62 

Çeşidi 

Kara; 

Kanun 

Karar 

Kamın 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

- -

-

2 - 85.01/b pozisyonumda yer alan (yalnız 35 000 000 Volt ve 2 000 W d a n yukarı trans
formatörler) ile 85.01-d Su pozisyonunda yer alan yalmz (1 000 kilovattan yukarı olan elektrik 
jeneratörleri) nin Gümrük Vergisi oranında % 5 e indirilmesi Hınkında karar 

3 . 7 . 1965 6/4501 1.-13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Bâzı mamuller imin tevsik 
edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
eüııeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar» ile 8.8.1964 tarihli 6/3455 sayılı kararname 
hükümleri gereğince, İhracatta Vergi ladesi Komisyonu (İVÎK) tarafından hazırlanan (1) sayılı 
listede yazılı mamuller için FOB ihraç fiyatlarına :,öre tesbit edilip her mamulün hizasında gösteri
len vergi mabetlerinin 6/3075 sayılı kararnameye ekli (Tl) sayılı listeye ilişik (2) sayılı listede ya
zık bu mamullere ait iade edilecek vergi içindeki belediye hissesi nimetlerinin yeni karara ekli (IV) 
sayılı listeye eklenmesi hakkında karar 
2 - 6/3171 savdı kararnameye ekli ttI) savdı hV.de "v 5 5alivetiere -öre % 21 olarak tesbit edik 
ü.isı buUınan «Yim trikotaj» a ait vergi iade'nisbe'irdn Uldırdarak verine FOB ihraç fiyatlarına gö
re tevhit edilen % 3!) nimetinin ve avnı karara ek!i (W) cıvılı listede bu mamuller' için bulunan 
-i, 2,46 ommndaki belediye hissesi nisbetinin k a l l m h r a * verine % 2,50 ni.ibet.inin konulması; 
3 - 6 / 3 0 7 1 savdı kararnameye ekli (İT) listede (B - Yünlü mensucat) haslığı altında «İT Strayhgara 
yün ipliği bölümünde bulutum ince Stroyhgara yün ipliği tâbirinin, Siragar hal, ve kilim'olarak 
değiştirilmesi hakkmda karar 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılma, hakkındaki 6797 savdı Kanunun b i r in i madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 
(hıziantep ilinin islâhiye ilçesine bağlı Arapuşağı köyünün sınırları içinde bulunmuş krom made
ninin (40) yd süre ile işletilmesi imtiyazının İTÎTÎ İtludât, İhraca* Ticaret Türk Anonim Ortak-
lığına verilmesi hakkında karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 
Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Oakmaklı Kedten ve Yeşilova köyleri sınırları içinde bulunmuş 
krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTİTİ İthalât, ihracat Ticaret T.A.O. na 
verilmesi hakkında karar 
Siyasi partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeten hakkındaki Kanun 

6.7. 1965 640 

6.7. 1965 6/4676 

6.7. 1965 6/4826 
12 . 7 . 1965 6/4677 

13 . 7 . 1965 648 

http://ni.ibet.inin
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Çeşidi 

Kanun 
Karar 

» 
Kanun 
» 

» 
Kanun 

Karar 

Kararname 

Karar 

» 

» 

Kararname 

> 

Tarihi Numarası 

14 . 7 . 1965 658 
17 . 7 . 1965 6/4909 

19 . 7 . 1965 6/4913 
23 . 7 . 1965 657 
26 . 7 . 1965 691 

26 . 7 . 1965 696 
28 . 7 . 1965 664 

5 . 8 . 1965 

12 . 8 . 1196 6/5032 

15 . 8 . 1965 6/4961 

16 . 8 .965 6/5043 

24 . 8 8 .919 6/5073 

24 . 8 . .965 6/5141 

25 . 8 8 .965 6/5075 

Ö z e t i 

2836 saydı Kanunun 22 rci maddecim d e v r i l m e ş i n e dair Kanun 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84.15 pozisyonun la yer alan eşyalardan (Yalnız et. balık, taze mey-
va ve sebze taşımaya mahsus friko rifik kamyon ve trayler kasalarına takılmaya elverişli hidrolik 
benzin, dizel elöktrik motoru ile bunlardan ikisi ile, müteharrik soğutmalı veya soğutma ısıtma 
vasfında termasitatik kontrollü ve tamamı bir gövde olan soğutucu üniteler) in Gümrük Ver
gisinden muaf tutulması hakkında karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında karar 
Devlet memurları Kanunu 
Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve 
tahkimi hakkında Kanun 
5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 saydı Kanıma geçici bir madde .eklenmesi hakkında Kanun 
6802 sayıh Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıtlardan alman 
Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükünıoti arasında bir malî vardım yapılması hak
kında Anlaşma 
Gümrük Tarifo Cetvelinin 27.10/c 2 Su pozisyonunda yer alan ve evsafı kararnamede belirtilen tortu 
yakıtların vergi nisbetinin indirilmesi hakkında kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında muayyen borçların ertelen
mesi hakkında Anlaşmaya mütaallik Karar 
13.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanarak Hükümetimizle, Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyum dâdıilinde imzalanmış bulu
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta değişildik yapılması için 5.3.1965 tarihinde Bon'da 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 
Avrupa Yatırım Bankam Özel Seksiyon 2 nei kovada Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Yatırım Bankası arasında Finansman'Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptınlan halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelikte de
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 



Velilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 6 4 -

Çeşidi 

» 

» 

» 

» 

Karar 
» 

». 

Tarihi 

Kararname 2 . 9 . 1965 

Numarası 

6/5183 

11 . 9 . 1965 
5.10.1965 
7.10.1965 
8.10.1965 

15.10.1965 

27.10. 1965 

3 .11. 1965 

3 .11. 1965 
9 .11.1965 

16 .11. 1965 
22.11.1965 

6/5141 
6/5069 
6/5118 
6/5182 

6/5348 

6/5422 

6/5410 

6/5439 
6/5068 

10.11.1965 6/5296 

38/59 
6/5369 

11.12.1965 6/5485 

Ö z e t 

5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Av-
mpa'daki Müttefik Yüksek Kumandam arasında, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına 
tabi bulunan Müttefik kara ruh la r ın Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olunacak 
hususi şeraite mütedair Anlaşma» mn 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası ile ekinin ilişik şekilde değiş
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden diğer fıkraların yayımı tarihinden geçerli 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşmam hakkında 
13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 82.01/a su pozisyonunda yer alan «tırpanlar» m Gümrük Vergisi 
haddinin % 5 e indirilmesi hakkında Kararname 
T. C. Hükümeti ile AID tarafından temsil olunan A. B. D. arasındaki 20 Eylül 1965 tarihli Anlaş
ma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A. B. D. arasın
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde afcdolunan Anlaşma hakkında 
5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 Aralık 1964 tarihli Kredi Anlaşma-
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil Anlaşmasının oyanlanmsı hakkında 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 70 000 000 (yetmiş milyon) hesap 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1965 tarihli Konsey Kararının (imzalandığı tarihte 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 6 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz 1965 tarihinde imzalanmış olup «1965 yılı Kredi Anlaş
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
509 sayılı Tapulama Kanununun iptali hakkında Anayasa Mahkemesi Kırarı 
24* Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verilen yetkive dayanılarak Hükümetimi* 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 1-29 31-b su pozisyonuna giren müstahzarlardan bâzılarma ait 
Gümrük Vergisi haddinin % 50 den % 25 e indirilmesi hakkında 



Veli ler in, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/65 

Cesidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Karar 1 7 . 1 2 . 1 9 6 5 6/5699 

Kararname 

2 1 . 1 2 . 1 9 6 5 6/5478 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 
1 - 29.04-b su pozisyonunda yer alan maddelerden (yalnız 2 Ethylhexyl alkoli ile Isooctyl alkol) ün 
venn haddinin % 5 e 
2 -29.15 pozisyonunda yer alan maddelerden (yalnız halik anhidrit) in vergi haddinin % 10 a in
dirilmesi hakkmda 
16 . 9 . 1965 tarihli ve 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yardım 
Kmsorsiyonm dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihinde Roma'da imzalanmış bulunan «Tür-
kivc ile İtalya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya arasında Türkiye'ye üç Malî Kredi 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkında 

25 . 1 2 . 1965 6/5503 İS . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Belçika'ya öden
mesi gereken bâzı borçlarımızın yenidenborçlanma suretiyle ertelenmesi ile %il i olarak, 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Krallık Hükümeti arasında Belçika " Hükümeti "tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine' Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ekinin onaylanması hakkında 
Türk parası kıymetini komuta hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 3 1 . 1 2 . 1 9 6 5 6/5722 

» 

» 

» 

Kanun 
Kararname 

6 . 1 . 1966 

10 . 1 . 1966 

28 . 1 . 1966 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

6/5624 

6/5622 

6/5797 

717 
6/5804 

1966 yılma ait mevzuat 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası KnIkınma Dairesi (AID) tarafından temsil olu
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 tarihli Anlaşmanın onaylanması hak
kında 
16 Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Milletlerarası Kal
kmana İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında imzalanmış olan ilişik ikraz Anlaş
masının onaylanması hakkmda 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki bâzı maddelerin Gümrük V e l i s i haddinin muaflığa indiril
mesi hakkımla 
1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil edilen Ame
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihinde akdalunan Anlaşmanın onay
lanması hakkmda 

http://anhidr.it


Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 6 6 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

K m a m e 

Tarihi 

9 . 2 . 1966 

Numaram 

6/5688 

ö z e t i 

29 . 2 . 1966 723 
11 . 2 . .966 724 

12 . 2 . 1966 6/5948 

12 . 2 . 1996 6/5975 

23 . 2 , ,966 6/6001 

8 . 3 . 1966 6/5851 

8 . 3 . 1966 753 

9 . 3 . 1966 6/5892 

2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Holânda Hükümeti adına hareket eden 
2 e Nederlandse învertringadauk Voor Ortwikke lingslanden H. V. o r a m d a 6 Ekim 1965 tarihin. 
de Lahaye'de imzalanmış bulunan ilişik ikraz Anlaşmasımın imza tarihinde yürürlüğe girmek ike-
re onaylanması hakkında 
1557 sayılı Kanunun yürürlük sünesinin uzatılmasına dair Kanun 
Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 
19 . 8 . 1964 tarifeli ve 6/3485 sayılı Kararname ile yürrülüğe konulmuş -bulunan 14 . 5 . 1964 
tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları gösterir Yönetme, 
liği nbâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Zonguldak Limanı Tüzüğünün 14 ncü maddesinin değiştirilmesi ve 15 ntii maddesinin kaldınl-
ması hakkındaki Tüzüğün kaldırılması hakkında 
Tekel İdaresince Diklor - Defenil - Trikloretan (DDT) yapıımı için s a l a c a k olan 15 ısı derece
deki 99.5 derecelik susuz alkol (Alcool Absol Absolue) ile kimya sanayiinde ilk madde ola
rak kullanılmak üzere satılacak olan 15 ısı derecedeki 94-96,6 derecelik saf ispirtonun beher lit
resinin satış maliyetine eklenecek Tekel Raminin en aşağı haddinin 1 yıl süre ile 10 kuruş tak 
tesbit edilmesi hakkında Kararname 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizde girişilen gübre demastrafc-
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Teknik İşbirliği Anlaşması çer
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hükümetimizle Federal Almanya Hü
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlenmeye ait ilişik mektupların 
onaylanması hakkında 
Türk parasının kıymetini koruma hakkmdaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edi
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 
24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname Me verilen yetkiye dayanılarak 24 . 12 . 1965 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ffle Norveç M l ı k 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmamın onaylanması hakkında 



Vergilerin, rcrimlerin ve bagka gelirlerin 
dayanakları 

C/67 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kanun 

Kamrname 

» 

» 

> 

» 

» 

:» 

» 

> 

Tarihi Numarası 

18 . 3 . 1966 6/5893 

19 . 3 . .066 6/6181 

28 . 3 . .966 756 

30 . 3 . .966 6/6093 

5 . 4 . 1960 6/6117 

7 . 4 . 1966 6/6139 

18 . 4 . 1966 6/6249 
19 . 4 . 1966 6/6268 

19 . 4 . 1966 6/6269 

21 . 4 . 1906 6/6248 

22 . 4 . 1966 6/6149 

22 , 4 . 1966 6/6164 

25 . 4 . 1906 6/6385 

ö z e t i 

9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yeiMye d a y a n t a l k Türkiye'ye Yal
dım Konsorsiyomu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre Hükümeti arasında 3 Aralık 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan M%ik Kredi akasmaları ve Protokolün onaylanması 
hakkında 
28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kara im 6/4365 sayılı Kararla değişik ikânei m a d d e c i n de
ğiştirilmesi hakkında 
13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonum birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanun 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onay la™* W W «Türkiye ile İtalya 
tarasındaki Malî Anlama. , mn 2 ncıi maddesinin 1 nci bendinde yazılı % 20 oranındaki peşinat 
rofinansmamnm •% 50 ye yükseltilmesi konusunda Romanya'da ve aynı Anlaşmaya ,ekli listeye 
•bâzı maddelerin ilâvesi ile ilgili Anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 toriMi 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti a r a m d a k i 23 Şubat 1955 tariıhli Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmasma ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Karanının yürürlüğe konulması hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkımda 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Çelikhalat Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ya
tırım Bankası arasında Finansman Mukavelesi hakkında 
İkraz Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti (Müstakriz) ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) 
tarafmdan temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Mart 1966 tarihli An lama 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programınım gerçekleşmesine ve Türkiye'ye malî yardım yapılmasına d a k 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 
Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden itibaren devam ve Anlatmanın bâzı mad
delerimin değiştirilmesi ile ilgili İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 
T. C. ile A. B. D. .arasında akdedilen Zirai Maddeler Anlaşmasının onanman hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 6 8 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

» 

Kanun 
Kararname 

Tarihi 

26 
29 

Numarası 

~1966 ~6/6190 
1966 6/6223 

9.5. .966 6/6412 

9.5. .966 6/6413 

21 . 5 . .966 6/6341 

23 . 5 , 1996 6/6361 

6.6. 1966 6/6371 

10 . 6 . 1996 6/6608 

Ö z e t i 

25 . 6 . 1966 6/6522 

28 . 6 . 1966 766 
1 . 7 . 1966 6/8451 

8 . 7 . 1966 6/6616 

Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlıasnmsı hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında malî yar
dım yapılması hakkında Anlaşma 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasmiıa 1 Nisan 1966 tarihinde imzalanan özel seksi
yon Arçelik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Nisan 1966 tarihinde imzalanan özel Seksi
yon Mannesman - Sümerbank Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak T. C. Hükümeti 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi maddelerini tanzim etmek üzere 28 Mart 1966 tari
hinde Varşova'da imzananan Protokol ve eklerinin onaylanması hakknıda 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bazı su pozisyonunda yer alan bâzı maddelerin vergisinin % 10 a 
indirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1965 - 1966 ve 1967 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçdarının röfinansmanına dair Kararname 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84-47 pozisyonunda yer alan eşyalardan «yalnız kontrplâk imalin
de kullanılan birden fazla kademeli olup hidrolik kumandalı ve kademeleri ısıtılan neviden 
olan ve -ayrıca tabla alanı en az iki metrekare (dâhil) olan presler» ile yine aynı pozisyonda yer 
alan eşyalardan «yalnız ağaç kütüklerini sıyırarak safiha haline getiren makinalı âletlerin vergi 
hadlerinin % 10 -a indirilmesi hakkında 
:$ . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak T. C. Hükümeti 
i]e Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Y2 Mayıs 1949 tarihli Ticaret ve Tediye An-
hsmasma ek olarak 1966 - 1967 d<vreni ıMübadelelerini tanzim etmek üzere imzalanan Protokol ve 
ekierinin onaylanması lır.kkmd*. 
Tapulama Kanunu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında .10 Mayıs 1967 tarihinde imzalanan özel Seksi-
yo-,, -Keban projesi (ikinci dilim) Finaı>s:e:m Mnkavelcsinin onanması hakkında 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk parası kıymetini koruma hakkında 
17 saydı Karar ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 



Verelerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/69 

Kararname 

Kararname 

Kanun 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Kamın 
Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

» 

Tarihi 

8 . 7 . 1966 

21 . 7 . 1966 

Numarası 

~6/6628 

6/6788 

Ö z e t i 

23 . 7 . 1966 6/6619 

26 . 7 . .966 777 

29 . 7 . 1966 30 
3.8. 1966 6/6828 

4 . 8 . .966 6/6784 

9.8. 1966 
10 . 8 . 1966 
1.9. 1966 

1 . 9 . ,966 

1 . 9 . .966 

5 . 9 . .966 

780 
31 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 

1 - «29.04/b su pozisyonunda yer alan kimyevî müstahzarlardan (yalnız monoetilen glikol) ua 
vergi haddinin % 20 oranına 
2 - 29.35/d su pozisyonunda yer alan Heterosiklik birleşiklerden (yalnız pyrazinamid easboxami-
de) in vergi haddinin muafiyete 
3 - 51.01c su pozisyonunda' yer alan ipeklerden (yalnız suni ipek iplikleri) nin vergi haddinin 
% 50 oranına indirilmesi hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tara
lından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma hak-
kında 
3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtına dair olan Kanunun 19 mcu .maddesinin değişti-
d i m i n o dair Kanun 
Türk parasının kşynıetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Hükümetimiz ile Birleşik Knallık Hükümeti arauında imzalanan (Vinil Klorür) kredi Anlaşması
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 27 Mayıs 1966 ta
lihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasımda imzalanan «Malî Yar
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanması hakkında 
Bâzı suç ve cezalanıl affaı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasınla 20 Ocak 1966 tarihinde imzalanan özel seksi-
yon Pretli Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 tarihinde imzalanan özel sek
siyon Sifa.s Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmuz 1966 tarihinde imzalanan özel 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında (Birinei dilim) 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 tarihinde imzalaman Birleşik Kral
lık - Türkiye J f a z ı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C A O -

> 

Çeşidi 

» 

> 

» 

> 

» 

> 
> 

Tarihi Numarası 

7 . 9 . 1966 6/7014 

10 . 9 . 1966 6/6984 

10 . 9 . 1966 6/6986 

4.10.1906 6/7116 

12.10.1966 6/7102 

15.10.1966 6/7101 
18.10.1966 6/7065 

ö z e t i 

22.10.1966 6/7089 

> 
> 
» 

Tebliğ 
> 

Kanım 

> 

27.10.1966 
7.11.1966 
19.11.1966 

10.12.1966 
10.12.1966 
15 .12 . 1966 

19.12.1966 

6/7100 
6/7134 
6/7260 

32 
33 
789 

798 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 t a r i f e d e imzalama özel Sek
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanması latâma* 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon. Seka Çaycuma Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Av
rupa Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakanda 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukavelesi hakkımda 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı için teati edilen mektupların onanma
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında akdedilen 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokole ek 2 numaralı Pro
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Kredi Anlaşması 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkın-ma Birliği arasında akdedilen Kalkınma 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan «Türkiye ile İtalya ara
sındaki Malî Anlaşma» mm 2 nci maddesinin 1 nci .bendinde bahis konusu edilen ve 14.3 .1966 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den % 50 oranma yükseltilmiş bulunan peşinat 
refkıansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşmanın sadece bağlı mahiyette bir 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos 1966 tarihinde Ankara'da teati olunan 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'nın katılma Protokolü hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.04-b su pozisyonunda yer alan alkollerden bâzılarının vergi 
hadlerinin % 10 a indirilmesi hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için T. C. Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Anlaşma 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar vo Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 saydı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

0/71 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

Tarihi 

Kararname 

Kamun 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 
Tebliğ 
Kararmme 

2 2 . 1 2 . 1 9 6 6 

Numarası 

6/7393 

2 9 . 1 2 . 1 9 6 6 

2 . 1 . 1967 
11 . 1 . 1967 

11 . 1 . 1967 
19 . 1 . 1967 

26 . 1 . 1967 
27 . 1 . 1967 
1 . 2 . 1967 

4 . 2 . 1967 

9 . 2 . 1967 

818 

34 
6/7437 

35 
6/7486 

6/7577 
5 

6/7543 

2 . 2 . 1967 827 
4 . 2 . 1967 6/7616 

6/7617 

6/7647 

ö z e t : 

13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istinaden İhracatta Ver;gi 
ladesi Komisyonu (ÎVIK) tarafından hazırlanan ve ilişik (1) saydı listede yazılı bulunan ma
mul ve kayısında gösterilen vergi iade oranının anılan karara ekli (II) sayılı listeye ve ilişik 
(2) sayılı listede yazılı bu mamulün iade edilecek vergiler içimdeki belediye hissesi oranının 
aynı karar eki (IV) sayılı listeye eklenmesi hakkında 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 

1967 yılına ait mevzuat 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine mütedair T. C. üe ferlere 
Konfederasyonu arasındaki Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Hükümetimiz, Etibank ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasında 17 E v M 1966 tarihinde 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nisbetinin % 6 olarak tesbiti hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, dööz müsaadeleri vergi, resim ve harçların mali-
yete sirayetini «mliyeoek tedbirler ve bir bakanlıklararası kurul teşkili hakkındaki 28 .2 .1963 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki 12.1.1965 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılarak ilişik kararan yürürlüğe konul-
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanunu 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39.07-c su pozisyonunda yer alan eşyalardan bâzılarının vergi 
haddinin % 50 ye indirilmesi hakkında 
Tekel İdaresince Diklor - Defenil - Trikxloratan (DDT) imalinde ve kimya sanayiinde ilk mad
de olarak kullanılmak üzere satılacak 94.96.6 derecelik sâf ispirtonun beher derecelik litresini*! 
satış maliyetine eklenecek Tekel Resminin en aşağı haddi 3 yü süre ile 10 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir 
1966 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarında Devlet nam ve hesabına destekleyici .ma
hiyette tütün alınması kabul edilmiştir 



Vergilerin, «simlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C / 7 2 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 

» 

Karnın 
Kararname 

» 

Tarihi 

13 
20 

Numarası 

U67 828 
.962 6/7513 

6.3. .967 6/7847 

15 . 3 . .967 6/7805 

ö z e i i 

5.4 
7.4 

20 . 3 . 1967 6/7759 
27 . 3 , 1967 6/7626 

31 . 3 . 1967 6/7838 

'6/7868 
6/7689 

6/7654 

6/7944 

851 
6/7957 
6/7999 

14 . 4 . ,967 6/7869 

10 

10 
10 
10 

4, 

4. 

4 , 
4 . 
4 , 

,967 
.967 

,967 

.967 

1967 
1967 
1967 

,967 

İthalde almaca'k Damga Resmi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetinin bir organı olan (AİD) arasındaki 4 Ekim 1966 tarihli 
Kr,edi Anlaşmasınm onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 tarihli özel Seksiyon, Güney 
Projesi Finansmanının Mukavelesinin onanması hakkında 
Dış memleketlerden getirtilen ispirtolu itriyat ile tababettc ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden alınacak Tekel Resmi miktarları 
tâyin edilmiş yurt içinde satılan tekel altındaki ispirto ve ispirtolu içkilerden umacak Tekel 
Resminin asgari ve âzami hadlerinin tesbit edilmesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaşmanın onanması hakkmda 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 1966 Malî yardımına mütedair Anlat
manın onanması hakkında 
14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kamun hükümlerimin uygulanması ile ilgili usul ve .esasları 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkında 
İhraçedilecek şaraplar için İhracatçı firmaya iade edilecek vergi oranı hakkında 
T. O. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onan
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafından T. C. 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşmanın onanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10-a su pozisyonunda yer alam çeşitli yağların ver>gi hadleri
nin indirilmesi hakkında 
Gider Vergileri Kanununda bası değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
Akar yakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AİD) tarafından temsil olunan A. B. D. ara
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihimde imzalanan Türk - Fransız Mali 
Protokolünün onanması hakkında 



Vergilerin, 

"~o^idi 

» 

» 

» 

» 

Tebliğ 
» 

Bildiri 

Kanun 

» 

Kararname 

» 

» 

Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/73 

Tarihi Numrrası 

" 8 . T 1196 6/7942"" 
24 . 5 .' 1196 6/8110 

29 . 5 . ,167 6/8173 

2 . 6 . .167 6/8170 

Ö z e t i 

9.6. 1967 
9.6. 1967 
9.6. 1967 
9.6. 1967 

13 . 6 . .167 

13 . 6 . ,167 

13 . 6 , .967 

15 . 6 . .167 

6 
36 
37 

875 

876 

6/8198 

6/8197 

20 . 6 . .167 6/8199 

23 . 6 . 1967 38 
26 . 6 . 1967 883 
26 . 6 *nn" . .967 39 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 2 Şubat 1967 tarihli özel Seksiyon 1967 de 
TSKB tarafından finanse edilecek yatırım projeleri Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin : 
1 - 29.24 - b su posyonunda yer olan sair kudterner tuzlarının vergi haddinin muafiyeti 
2 - 84.59-c su pozisyonunda kayıtlı makinalarm vergi haddinin % 10 a indirilmesi hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tarihli Özel Seksiyon Mensucat 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınai tesisler kurulması için Sovyetler Birliği tarafından 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik hizmetlere ve bunlarla ilgili 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetim koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetim koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası .kıymetimi koruma hakkında 17 saydı Karara ilişkin tebliğ 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de yapacakları yatırımlarla ilgili kotanın dağıtımını gös
terir bildiri 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (G) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek Kanun 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokolün 3 No. lu ekinin onanması 
hakkında 
T. C. ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AİD) tarafından temsil edilen Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 de yürürüğc giren AİD - TKİ Kredi Anlaşmasının onan
ması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967 yılı için Hükümetimizle ingiltere Hükümeti ara
sında "imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlamasının onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılıtKarara ilişkin tebliğ 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
Türk panası kıymetini koruma .hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/74 

Çeşidi 

Karar 
Karamame 

» 

Kanun 

m i i ğ 
Kararname 

» 

> 

> 

> 
Td*g 
Kanun 

Kararname 

Tarihi N 

1 . 7 . 1967 
7 . 7 . 1967 

7 . 7 . 1967 

8 . 7 . 1967 

12 . 7 . 1967 
12 . 7 . 1967 

13 . 7 . 1967 

15 . 7 . 1967 

17 . 7 . 1967 

17 . 7 . 1967 
22 . 7 . 1967 

24 . 7 . 1967 

27 . 7 . 1967 

Numarası 

6/8376 ' 
6/8367 

l 
] 
• 

] 
6/8451 . 

890 
t 
: 

40 ' 
(6/8401 ! 

ı 
6/8459 : 

• 

6/8424 : 
1 J 

6/8458 ' 
t 

6/8299 ] 
12654 ' 

1 J 
903 1 

1 i 

6/8421 ' 

ö z e t i 

Türk paradi kıymetM koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
İhracatta Vergi ladesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırlanan ilişik (1) sayılı listede yazılı bu
lunan mamulün karşısında gösterilen vergi iade oranlarının 13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı 
Kararnameye bağlı II sayılı listeye ve ilişik (2) sayılı listede yazılı bu mamulün iade edilecek 
vergiler içindeki belediye payı oranlarının aynı kararnamenin eki (IV) sayılı listeye eklenmesi 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatı-
r m Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun değişiklik yapılmasına dair 19 . 2 . 1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Türk panan kıymetM koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
21 . 7 . 1966 tarihli ve 6/6788 sayılı Kararnamenin 2 nei maddesinde kayıtlı (yalnız pyrazinamide 
caıtaaınide) ibaresinin kaldırılarak bunun yerine (yalnız pyrazmacarboxamide) ibaresinin yazıl
ması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 1967 tarihli özel Seksiyon Gökçekaya 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kararım yürürlüğe konulması 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahsus yabancı plâkalı motorlu kara 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinde mevcut bezik oyun kâğıtlarının satışına mün
hasır olmak üzere tesbit edilen toptan ve perakende satış fiyatları hakkında 
Bu kanun ile 6802 sayılı Gider vergileri Kanunumu 4 ncü maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair îktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konsey kararı
nın onanması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C / 7 5 -

Çeşidi 

ta 
Kararname 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

» 

Karaaname 
» 

» 

» 

Kararname 

Tarihi Numarası 

29 . 7 , .967 m 

9.8. İ967 6/8582 

11.8.1967 930 
15 . 8 . 1967 6/8571 
2 . 9 . 1967 6/8746 

2 . 9 . 1967 6/8755 
2 . 9 . ,967 6/8756 

19 . 9 . .967 6/8863 

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 

ö z e t t i 

8 . 1 . 1968 6/9361 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki Malî Yardım Anlaşmasının onan
ması hakkında 
Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında akdedilen aksu mihaniki ve gazete kâğıdı tesisleri proje
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilen anlaşma ile sağlanan 175 milyon 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN projesi için 14 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşması hakkında 
İtalyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hakkında 
T.H.Y. Anonim Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetininresmî bir kurumu olan Eximbank arasındaki bir 
kredi anlaşması Hk. 
Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım Dairesi v a s i s i y l e hareket eden 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen Kanada'da Hükümranlık hakkına sahip Majeste Kıraliçe 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türk ithalât rejiminde sadece tahsisli ithal malları listelerine göre ithali mümkün yatırım mal
larına ait finansmanı hakkında 
AH) Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A. Ens. tarafından kullanılacak kredi hakkında 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve diğer teçhizat ile kitaplar 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisyenler, müşavir ve üniversite elemanlarının 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 
AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kitap, diğer teçhizat ve ilgili hiz
metlerin tedariki için alınan kredi hakkında 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona bağlı Erzurum'daki hastane için 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında . 

1968 yılına ait mevzuat 
XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

C/7G 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

« 

» 

» 

>> 

» 

Kararname 

Numarası 

23 . 1 . 1968 992 
30 . 1 . 1968 6/9195 

3 . 2 . 1968 6/9499 

15 . 2 . 1968 6/9519 

16 . 2 . 1968 6/9563 

16 , 2 . 1968 6/956.1 

28 . 2 . 1968 6/9624 
28 . 2 . 1968 6/9625 

15 . 3 . 1968 6/9589 

15 . 3 . .968 6/9685 

18 . o . 1968 6/9686 

ÖZETİ 

1967 Kalkmma İstikrazı 
T.C. Hükümeti ile Miletlerarası Kalkmma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A.B.D. arasındaki ya-
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M'T.A. için) onaylanması hakkında 
XXXVII saydı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
ekli (I) numaralı cetvelde yer alan 11 nei maddenin hizalarında gösterilen tavizli vergi hadlerinin 
defaten, geriye kalan 12 nci maddesinin tavizli vergi hadlerinin (2) sayılı cetvelde gösterilen nis-
betlerde tedricen, ödenmesi hakkımda 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkmma Teşkilâtı taralından temsil edilen A. B. D. arasında ya
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikaz anlaşmasının (Ortadoğu Teknik Üniversite iein) onaylanması hak
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Nederlandse Tnvesterinbank Voor 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlaşma hakkında 
Km ile Hükümetimiz arasımda imzalanmış bulunan 175 milyon hesap birimlik kredi anlaşması ge
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni Gübre Fabrikası projesinin dıs fi
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
ithalde alınacak Damga Resmi nisbetinin % 15 olarak değiştirilmesi hakkında 
T C Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A B D arasında ya
pılan 23101967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversitesi için) onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27 10-a 2710-b 27 10-c (1) ve (2)' Supozisyonlarmda yer alan 
akaryakıt niteliğindeki yağlarm vergi hadlerinin indirilmesi hakkında 
6082 sayılı Kanuna bağlı I numaralı tablonun 2/D pozisyonunun (i) fıkrasında yer alan benzinin 
73 50 Krş olan istihsal vergisi 74 50 Krş'a (ii) fıkrasında yer alan gazın 43 krş olan istihsal ver-
gisi 441 krş a ( iÜ- a) fıkrasında yer alan motorin'in 47 60 olan istihsal vergisi 48 50 krs'a 
(İÜ - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No lu fuel - oil'ün 41 30 krş olan istihsal vergisi^42 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No lu fuel - oil'ün 5 30 krş olan istihsal vergisi 6 krs a 
çıkarılması hakkında . , 



Veli ler in , resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

- C/77 -

Cesidi Tarihi 

Kararname 

Numarası 

6/9889 

ÖZETİ 

;]() . 4 . 1968 

9.5. 1968 6/10011 

11 . 5 . 1968 6/10018 

30 , 5 . ,968 6/10057 

80 . 5 . 1968 6/10058 

10 . 6 . ,968 6/10080 

19 . 7 . 1968 6/9994 
10 . 9 . 1968 6/10662 

-

-

Türkiye'ye gelen veva Türkiye'den transit olarak e m ' n yük taşımaya mahsus Avusturya Firmaia-
nna ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlarıyla römorklarından nakliyat ile ilgili koruma 
ve yönetim giderlerini karşılamak Ü!5ere ücret alınması hakkında 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve römjrklarından alman ücretlerin 
karsd'ıkh olmak şartiyleingiliz Plâkah olanlardan almmaması hakkında. 
Gümrük Giriş. Tarife Cetvelinin 28.10 pozisyonunda yer alan asitlerden yalnız fosforik asidin % 15 
olan (İümrük Vergisi, nisbetinin, Gübre FabHkalarnıea doğrudan doğruya kendileri tarafından ithal 
edilmesi şartiyle iki yıl süre ile muafiyete indirilmesi hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında akdedilen 14 . 5 . 1968 tarihli anlaşma 
!lk. 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 1 8 . 5 . 1968 tarihinde akdedilen anlaş-
maİTk. 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşımaya mahsus Federal Almanya 
Cumhuriyeti Cakalı motorlu kara taşıtlarıyla H a r k l a r ı n d a n nakliyat ile ilgili koruma ve yönetim 
öderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
"Lstanbul - Anbarh Termik Santralı için isviçre - Etibank FS 115 160 000 Hk. 
Güm,rük Giriş Tarife Cetvelinin 29.25/b Supozisyonunda yer alan amid fonksiyonlu bileşiklerden 
</< 45 - 47 (<;/r 45 hariç) oranında azotu ihtiva eden ürenin vergi nisbetinin yalnız sunî gübre ola
rak kullanılması ve bu amada ithali için Tarım- Bakanlığından müsaade alınması sartiyle muafi
yete indirilmesi hakkında 

Eski almaklar 
A) Tevziattan istirdat 

Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene ve takviyeyi ziraat kanunları 
ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden istirdat 
İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâJıiyete binaen « o l u n a n her 
nevi imtivaz nrukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratın varidata müteallik hükümleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 
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Çeşidi Tarihi Numarası ö ö z e t i 

-

-

-

-

B) Kaldırılmış erg i ler artıkları 

- Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü munkazi olmuş kanun ve nizamnamelerin mer'î bulun
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden tahakkuk ede
cek olan bilûmum vergi, resim, hare ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayası 

Cezalar 
A) Para cezaları 

- Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmamın tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 

- Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname zam ceza* alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

- Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak tazminata dair hükümler 

Faizler 

- Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Müteferrik 

- Umumi ve hususi bilcümle kanun, nizamname, kararname ve talimatname ve sair mevzuatın ge-
lire mütaallik hükümleri 



Ç — cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

• Vatani hizmet aylıklaaı) 



Aylık i p l e r i n i n kimleri 

Adil: Kızılca Nahiyesi M ü d M 
Eşi Havva ismet Unan 
K m İffet 

Ali Ri-ı • 
T. B. M. Meclisi Birinci Donem 
Kars Milletvekili 

Eşi Pakize Ataman 
Ali Kemal; Konya hâdise! s a n i 
yesinde şehidedilen : 

Kızı Nefise Apali (*) 

Ali Sami Eryılmaz; 
İstiklâl Savaşında yararlık 
gösteren 

Abdullah İsmet 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 
Abdurrahman Özgen : 
Milis Akıncı Vardar Müfrezesi 
Kumandanı 

Abdullah Faik Çopuroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Kızı Raziye 

(*) Teehhülüne kadar 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K No. Tarihi 

65,25 481 13. 4.1340 
65,25 

175,00 5269 15.12.1948 

65,25 51 5 24. 4.1340 

- f t /2 

500,00 368 7. 94 963 

175,00 5269 15.12.1948 

175,00 5269 15.12.1948 

500,00 859 25. 4.1967 

87,50 5269 15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

193,79 
193,79 

496,12 

193,79 

675,00 

496,12 

496,12 

500,00 

259,87 

Aylık 
tutan 
L. K. 

43,75 
43,75 

350,00 

Dayandığı kanun 
No. 

5269 

5814 

Tarihi 

15.12.1948 

18. 7.1951 

Tutarı 
L. K. 

173,25 
173,25 

1 445,00 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Abdülkadir": 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eşi Esma Kürkçü 
TC.zı Sevim. Kürkçü 

Abdülgani Ensari Yardımcı: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 

Ahmet Bilgin: 
T. 13. M. Meclisi Birinci Donem 
Muş Milletvekili 

mi (<Ü! BÜ.-İM 175.00 5269 15.12.1948 

Abdüllıamit Jlamdi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milietvekili 

Eşi Nahide Hilecin 
Kızı Hayriye Hevedanlı 

Ahmet : 
T. i l M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı Fethivc Baydar 
Kızı limin* Erginer 

Ahmet Hamdı Yalman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oanik Milletvekili 

KIHI Hmine Ülken Yalman 

Arif : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Konya. Milletvekili 

Kızı Fatma Lebibe Alp 
Kızı Şerife Baysal 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 

496,12 

259,87 
259,87 

259,87 
259,87 

: 75,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

http://Apa.li
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Aylık sahiplerîııin isimleri 

Ali Kılıç: 
T. B. M Meclisi Birinci Dönmı 
Gaziantep Milletvekili 

A. Dursun Yalvaç : 
T. B. M. Meclisi •Birinci Dönem 
Çorum Milletvekili 

Eşi F. Zehra 

Avni Pasa : 
T. B. M ^ e d i m Birinci Dönem 
Saruhan Milletvekili 

Kızı F. Bedia Vardar 

Ahmet Ramie : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Eşi Sadiye Tan 

Ahmet Fevzi Erdem : 
T. B. M. Meclisi B i r M Dönem 
Batum Milletvekili 
Ahmet Nafiz : 
T. B. M. Metilin Birinci Donem 
Camik Milletvekili 

Eşi Kadrîye Özalp 
Ahmet Mazhar Akif oğlu: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 
Abdülgafur : 
T. B. M. Meclisi Birinei Dönem 
Karesi Milletvekili 

Eşi Naide 
Kızı H. Lâmia 

Ali Sabri Güney : 
T. B. M. Meclisi B i r i n i Dönem 
İçel Milletvekili 

K m Nadire Güney 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. TariM 

Tutarı 
L. K 

350,00 5814 18.7.1951 1445,00 

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 1445,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

350,00 5269 15.12.1948 1445,00 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Aylık s ah ip l en in feimleri 

Ahmet Yılmaz: Çaykara ilçesinin 
Paçan köyünden Kaltabanoğlu 

Alim Çınar 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi Hatice Çınar 
K m Zübeyde Çmar 
Kızı Akkadın Çmar 

Atıf Tüzün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletvekili 
Ali Riza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

Kızı Mahmure Akyol 
Arif Marlalı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Kızı Emine Münire 
Abdülgani Ertan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Eşi Hayriye Ertan 
Ali Riza Bebe : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Mediha 
Kızı Fatma Semiha Esemenli 

AH Riza Acara : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batum Milletvekili 
A. Varfi Mühürdaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eşi Düriye 

Ayhk 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

500,00 687 1.8.1965 500,00 

58,34 5269 15.12.1948 173,27 
58,33 173.25 
58,33 173,25 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445;00 

175,00 5814 18. 7.1951 496.12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5814 18. 7.1951 259,87 
87,50 5269 15.12.1948 259,87 

350,00 5269 15.12.1948 1445,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 
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Aylak »IhJtferîııh isimleri 

Arslan Toguz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletvekili 

Eşi Nazmiye Toguz 
Oğlu Ahmet Toguz 
Oğlu Mahmut Toguz 

Ali ÇetİKİkaya : 
T. B. M. Medisi Birimci Dönem 
Karahfearısahip MilefcveM 

Eşi Zehra Mefaret 

Ali Vasıf Telli : 
T. B. M. Meclisi Birine! Dönem 
Genç Milletvekili 

Esi Nedime Telli 

Arif Necip : 
Eşi Mczküre Kaskatı 

Ali Hiza özenende : 
T. B. M. Meclki Birinci Dönem 
Amasya Milletvekili 

K m A. Sıdıka 

Ahmet Selâhattin : 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Seza Tamer (*) 
Ali Orhan llkkurşun 
İstiklâl Savaşma katılarak emsal
lerinden üstün yararlıklar göste
ren ödemişli Ahmedoğlu 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun 
L. K. No. TarîM 

58,34 5269 15.12.1948 
58,33 
58,33 

Tutarı 
L. K. 

173.27 
173,25 
173,25 

175,00 5269 15.12.1948 496.12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

130,00 6229 15. 2.1954 368,55 

87,50 5814 18. 7.1951 259.87 

231,00 1104 19. 6.1927 623,70 

500,00 504 16. 7.1964 500,00 

(*) Eytam ve eramil ayUğı verilmemek sortiyle teehhül ettiği takdirde 
katedilmek üzere kay^ hayat ile. 

Ayünk saMplerinia ûûmleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarühi 

Ahmet Fahri Özçelik : 
Birinci Dünya ve İstiklâl savaşla
rında üstün hizmetler ifa eden Fe-
racullah oğlu (*) 500,00 519 22.12.1964 

Arif Hikmet özdemir : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili 

Eşi Emine Hediye Özdemir 175,00 5269 15.12.1948 
Ali Rıza Alıcı : 
Büyük Harb ve İstiklâl Harbine 
iştirak eden 350,00 755 9. 3.1966 
Abdullah Oğuz : 
İstiklâl Harbine \stirak ederek 
olağanüstü himetler eden 300,00 860 25. 4.1967 
Ali Güven .- Kırıkhan ilçesinden 500,00 870 22. 5.1967 

Ali Fethi Okyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi F . Galibe Okyar 87,50 5814 18. 7.1951 

Behçet Kutlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Canlan Milletvekili 
' Kızı Ayşe Tayyibe Kutlu 175,00 5269 15.12.1948 
Bekir Sıtkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 
Eşi Zekiye Ocak 175,00 5269 15.12.1948 

Tutarı 
L. K 

500,00 

496,12 

350,00 

300,00 
500,00 

259,87 

496,12 

496,12 

(V Hayatta bulunduğu müddetçe. 
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Aylık smphmmrL daimleri 

Bekir Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönam 
Amasya Milletvekili 

K m Nimet KımdıA 

Bilâl Demirci : 
Birinci Cihan Harbiyle istiklâl 
Harbinde emsallerine nazaran üs
tün hizmet ve yararlık gösteren 

Besim Yorulmaz : 
Balkan, Birinci Dünya ve istiklâl 
Savaşında yararlık gösteren Mm-
tafaoğlu 

Gevat Abbas : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Bolu Milletvekili 

Kızı Muallâ Gürer 
Kızı Hatice Necla 

Cafer Tayyar : 
T. B. M. iLc lM Birinci Dönem 
Edirne Milletvekili 

Eşi Emine Melek Eğilmez 

Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi Nuriye Seçkin 

Cemal Paşa: Vatani htaneti ile 
tarihe maMmuş 

Kızı Kâmuran Cemal (*) 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. TariM L. K 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

500,00 248 11. 6.1963 500,00 

350,00 681 1. 8.1965 350,00 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

500,00 215 5. 1.1961 675,00 

(*) Hayatta bulunduğu müddetçe. 

Aylik sahiplerinin'isimleri 

Cemal Fındık: 
Birinci Büyük HarMe Yararlık 
güsterem Mehmiödoğlu 
Derviş : 
T. B M . MeclM Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi Naciye Sefunç 

Damar Arikoğlu : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Adana MületvekiM 
Demir Asaf : 
Bazkurt Kaymakamı 

Kızı Günseli 
Oğlu Demir Güneri 

E^hem Fehmi Arsianlı . 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Kızı Hayriye Noyangil 

Emir Paşa : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi Fatma Mardan 

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. MeclM Birincd Dönem 
Canik Milletvekili 

KızıMadaüet 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L . K No. Tarihi L. K. 

500,00 339 1. 9.1961 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

350,00 Ö814 18. 7.1951 1 445,00 

65,25 197 19. 3.1337 193,79 
65,25 193,79 

175,00 5814 İŞ. 7.1951 496,12 

175,00 5814 18.7.1951 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 



Ç / 6 -

Aykk sahiplerinin isimleri 

Enver Tekand: ' 
T. B. M. Meclisi B M n Â - Dönem 
izmir Milletvekili 

Eşi Fahire 

E s a t : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Lfizfetan Milletvekili 

Eşi Şabende özoğua 

Evliya Mara l ı şehit : 
Eşi Şerife Evliya 

Emin Erkut Seyitoğlu : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Kızı Belkıs Erkut Seyitoğlu 

Ferit Tek : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îstanbul Milletvekili 

Fevzi Çakmak : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kozan Milletvekili 

Eşi Fitnat Çakmak 
Kızkardeşi Nebahat 

Fahrettin Altay : 
T. B. M. Meclii Birinci Donem 
Mersin Milletvekilli 

Fuat Carım : 
T. B. M. MecM Birinci Dönem 
limit Milletvekili 

Fahrettin Erdoğan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kars Milletvekili 

Eşi Zühre 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1MB 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

76,12 649 22.4.1341 226,07 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 

350,00 5814 18. 7.1951 1 445,00 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

175,00 5814 

300,00 5981 

350,00 5814 

350,00 5814 

175,00 5269 

18. 7.1951 
20. 6.1952 

18. 7.1951 

18. 7.1951 

15.121948 

496,12 
810,00 

1 445,00 

1 445,00 

496,12 

Faik öztırak : 
T. B. M. Meclfei Birinci Dönem 
Cebelibereket MUletvekili 

Eş iHesna 175,00 5269 15.12.1948 

Fevzi Pirinçcioğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

Eşi Nazime 43,75 5269 15.12.1948 
Kızı Nezihe 43,75 5269 15.12.1948 

Fuat Omay : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bo
lu Milletvekili 

Kızı Fatma Müfcesşer 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı Methiye 87,50 

Hikrev Sami : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Eskişehir Milletvekili 

Eşi Seniye Kızıldoğan 175,00 5814 18. 7.1951 

H. Hilmi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kızı M. Nuriye Vaner 175,00 5269 15.12.1948 

Hamdi Ülkümen 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Trabzon Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 

Hacı Bedir: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Eşi Zeynep Fırat 43,75 5269 15.12.1948 
K m Leylâ Erdem 43,75 
Kızı Ümmühan özbey 43,75 
Kızı Bedriye Turanlı 43,75 

Tutarı 
L. K. 

496,12 

129,94 
129,94 

259,87 
259,87 

496,12 

496,12 

1 445.00 

129,94 
129.94 
129.94 
129,94 
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Aylık cahiler inin isimleri 

Halil Hulki Ayduk : 
T B M Meclisi Birinci Dönem 
Siirt MilletvekiH 

K m Melike Bayman 
Kızı Saadet Özel 
Kızı Safiye Ayduk 

Hakkı Sütekin: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi Hatice 
Kızı Sadiye Yaagan 

H. Sıddık Haydari : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Eşi Avşe Faize Haydari 
Hamdi Karlık: 
Denizli Komiseri 

Eşi Fevziye 

Hüseyin Aksu : 
T. B M . Meclisi Birinci Dönem 
Erzincan Milletvekili 
Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili 

Kızı Ulviye 

Hüseyin Gökcelîk : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Fatma 

Hakkı Hami Ulukan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi Hikmet 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun 
L . K . No. Tarihi 

58,33 5814 18. 7.1951 
58.33 5814 18.7.1951 
58.34 5814 18. 7.1951 

58,34 5269 15.12.1948 
58,33 

175,00 5269 15.12.1948 

300,00 481 13. 4.1340 

350,00 5269 15.12.1948 

87,50 5269 15.12.1948 

87,50 5814 18.7.1951 

175,00 5269 15.12.1M8 

Tutarı 
L. & 

173,25 
173,25 
173,27 

173,27 
173.25 

496,12 

300,00 

1 445,00 

259,87 

259,87 

496,12 

Aylık s a i r i n i n kimleri 

Hafız Mehmet Engin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Trabzon MilletvekiH 

Kızı Meliha Engin 

Hacı Süleyman Akgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Kızı Fatma Bilgen 

Hafız Abdullah : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmit Milletvekili 

Eşi Makbule Tezemir 

Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya MilletvekiH 

Kızı Rukiye Sürenkök 

Hacı Fevzi Celâyir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Rabia Odabaşı 
Kızı Nafia Aydemir 

Hüseyin Hüsnü Işık : 
T. B M . Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul MilletvekiH 

Eşi Emine Işık 
Kızı Fatma Davran 

Halil İbrahim : 
Şehit Çarkçı Yüzbaşı 

Eşi Fatma Belk ı s 
Kızı Iclâl 
Kızı Necibe 
Oğlu Celâiettin 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

58,33 5269 15.12.1948 173,25 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

76,12 
65,25 
65,25 
65,25 

5814 
5814 

5269 
5269 

480 

18. 7.1951 
18. 7.1951 

15.12.1948 
15.12.1948 

13. 4.1340 

259,87 
259,87 

259,87 
259,87 

226.07 
193,79 
193.79 
193,79 

http://15.12.W48
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Aylık 
tu tan Dayandığı kanun 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarîha 

Hayrullah : 
Maraş Ulûmu R i y a l e Muallimi 

Eşi Ayşe E r k 4 65,25 481 13. 4.1340 
Hüseyin Aydın : 
AbuMâh köyünden 

Eşi Hanife (•) 150,00 6855 5.12.1956 
Kızı Müveddet (**) 150,00 

Harun: Gaybubeti tahakfcuk eden 
Eşi Nafia Atay (***) 150,00 6857 5.12.1956 
Kızı Fatma (*•••) 150 00 

Hamza Hayati : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 

Kızı Hatice Melek Öztürk 175,00 5269 15.12.1948 
Hakkı Ungan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 

Kız ıAyten 87,50 5814 18.7.1951 
KızıZühtüye 87,50 5269 15.12.1948 

Hamdi Namık Gör : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kocaeli Milletvekili 

Eşi Şivekâr Gör 175,00 5269 15.12.1948 
Hasan Pamir: 
Antalya Muratpaşa Mahallesinden 200,00 7141 25.6.1958 
Hamdi A p a y d m : 
T. B. M. Meclisi Birinci'Dönem 
Amasva Milletvekili 

Kızî Nimet Kuran 175,00 5814 18. 7.1951 

(V Kaydı hayat şartiyle 
(**) Bekâr olduğu müddetçe. 
(***) Kaydı hayat şartiyle ve dul kaldığı müddetçe. 
f****; Bekâr olduğu müddetçe. 

Tutarı 
L. K. 

193,79 

425,25 
425,25 

425,25 
425,25 

496,12 

259,87 
259,87 

49ı6,12 

567,00 

496,12 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. Aylık sahiplerinin daimleri 

Hümi Kalaç : ' 
T. B. M. MeclM Birimci Dönem 
Kayseri Milletvekili 

Eşi A. Faika Kailaç 

Hacı Garip : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Eşi Besime Taner 
Hasan : Menemen hâdisesinde 
sehidedilen bekçi 
* Eşi Fatma (*) 

Halil İbrahim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmit Milletvekili 

Eşi Salbfce Güraoy 
Kızı Nazmiye 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 

E§i Azize özdamar 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hüseyin Onur: 28 Nisan 1960 da 
İstanbul Bayazit Meydanındaki 
nümayişte bacağını kaybeden (**) 1 500,00 371 7. 9.1961 2 025,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

76,12 2432 17 .5 .1934 226,07 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

87,50 »5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

(V Evlendiği zaman kesilmek ü 
(**) Hayatta kaldığı müddetçe. 

üzere 
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Aylık saMpMıı in i m l e r i 

R Suphi : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dömem 
Antalya Milletvekili 

Eşi A. Saide Tanrıöver 

Hulusi Kutluoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Kızı F . Türkarn Kutluoğlu 

Hamdı Yılmaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaem 
Genç Milletvekili 

Eşi Lütfiye Yılmaz 
Eşi Lâtife Yılmaz 
K1Zı Suphiye Erdemli 

Hüseyin A ™ Ulaş : 
T. B M . Meclisi Birmci Dönem 
Erzurum Milletvekili 

Eş iFerhunde 

Hasan H İ M Saka : 
T. B. M. Mecl&i Birinci' Dönem 
Trabzon Milletvekili 

Eşi Emine Melânat Saka 

Hilmi Çayıdhoğlu : 
T. B. M. Mecll i B ™ â Dönem 
Ankara Milletvekili 

KLZI Ayşe Nuriye ö z a r ^ n 
Halil İbrahim özkaya : 
T. B. M. MeclİHİ Birinci Dönem 
Antalya Milletvekili 
Haüt Akmansü : Millî Mücade
lede fevkalâde kkmetleri görülen 

Kızı Nermin 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun 
L. K. No. TariM 

175,00 5269 15.12.1948 

87,50 5269 15.12.1948 

43,75 5814 18. 7.1951 
43,75 
4375 

87,50 5269 15.12.1948 

175,00 5269 15.12.1948 

1715,00 5814 18.7.1951 

350,00 5814 18. 7.1951 

500,00 41 1. 4.1962 

Tutarı 
L. K. 

496,12 

259,87 

129,94 
129,94 
129,94 

259,87 

496,12 

496,12 

1 445,00 

675,00 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutan 

Ayhk sahiplerinin âlimleri L. K No. TariM L. K. 

Hasan Taraşlı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Denkli Milletvekili 

Kızı Hatice 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hasan Fehmi: Mankemei 
Temyiz ReMevveli 

Eşi Kâmuran(*) 178,50 1103 19. 6.1927 506,05 
Haydar Aralan : 
T. B. M. Meclisi B i r i n i Dönam 
İçel Milletvekili 

EşiMchlika 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Suzan 87,50 259,87 

Hamit Karaosmanoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Biga Milletvekili 

Eşi Münevvere 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Halil : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili 

Kızı Naile 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hasan Basri : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ka-
rasi Milletvekili 

Eşi Nazmiye Çantay 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Hasan Alemdağ : 
Millî Emniyette hizmetleri geçen 500,00 856 25. 4.1967 500,00 
Hamdi Efendi : 
Millî Mücadele kahramanlanndan 
Manastırlı Telgrafçı 

Eşi Nesibe Martonaltı 250,00 330 17. 9.1963 250,00 

(*) Eramll maaşı verilmemek ve teehhül ettiği takdirde hatolunmaU 
üzere 
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• Aylık sahiplerinin demleri 

İsmail Suphi Soysallıoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Eşi E. Mümine 
Kızı F . Gönül 

ismail Safa : 
T. B. M. Meclisi B i r i n i Dönem 
Mersin Milletvekili 

Eşi Kâzime özler 

îlyas Sami : 
T B. M. Meeftd Birinci Dön«m 
Muş Milletvekili 

Eşi Melâhat Muş 
İbrahim Hakkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ergani Milletvekili 

Eşi Nahide Akgün 
Kızı Mühübe Akgün 
Kızı Nesligür 

1. Remzi : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Eşi Sıdıka Berkün 
Kızı F. Semiha Ba§er 

İbrahim Cevdet : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Eşi Fitnat Yörük 
Kızı H. Nafia Sarıbeyler 
Kızı Zarife Yağcılarlıoğlu 

İbrahim : 
T. P, M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Kızı Rukiye Muazzez Aydemir 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 5269 15.12.1948 

87,50 5814 18. 7.1951 

175,00 5814 18. 7.1951 

29,17 5269 15.12.1948 
29,17 5269 15.12.1948 
29,17 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 

58,34 5269 15.12.1948 
58,33 
58,33 

175,00 5269 15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

259,87 
259,87 

259,87 

496,12 

86,63 
86,63 
86,63 

259,87 
259,87 

173,27 
173.25 
173,25 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

ismail Şekeroğlu 
Millî Mücadelede fevkalâde hizmet 
ve yararıımı dokunan 

EşiŞef ika 500,00 280 1.4.1961 675,00 

İbrahim Turhan : 
T. B. M. MecM Birinci Dönem 
Mardin Milletvekili 350,00 5814 18.7.1951 1445,00 

Ibrahim Ruşan : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili 

Kızı Saadet Mısırlıoğlu 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Safiye Murathan 88,50 259,87 

ibrahim Kalça : 
istiklâl Savaşma katılarak emsalle
rinden üstün hizmetler ifa eden 
Ömeroğlu 500,00 682 16.7.1965 500,00 

iskender Kırmad : 
Kurtuluş Savaşma iştirak ederek 
emsallerine nazaran üstün basan 
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 1445,00 

İsmail Borazan : 
Birinci Cihan, Çanakkale ve is
tiklâl savaşlarına katılarak emsal
lerine nazaran üstün hizmetler 

496,12 I gören 500,00 858 25.4.1967 500,00 
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Aylık 
tutarı 

Aylık sahiplerinin daimleri L. K. 

İsa Güneş : 
Eleşkirt Mollasüleyman köyünden 

Eşi Gülçiçek Güneş 200,00 
Kızı Göğerçin Güneş 50,00 
Kızı Hatice 50,00 
Oğlu Mahmut 50,00 

Kâzım Özalp : 
T. \\ M Hoclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Eşi Müveddet 175,00 
Kadri Oktay : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Eşi Fahriye Oktay 87,50 
Kızı Bahriye Soydan 87,50 

Kemâl :Boğazlıyan Kaymakamı 
Eşi Hatice Tezcan 500,00 
Kızı Müzehher Sel 500,00 
K m Müşerref Güren 65,25 
Oğlu Adnan Ergüder 65,25 

Kemal Kalıpçıoğlu 
İstiklâl Savaşma katılarak emsalle
rinden üstün başarı gösteren (*) 500,00 
Lütfullah Yetkin : 
T. B M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı Makbule 175,00 
Mehmedoğlu : Kore Savaşında üstün 
kahramanlık gösteren 
Hacı Altıner 500,00 

Dayandığı kanun 
No. Tarihi 

) 
) 

870 22. 5.1967) 
) 

5269 15.12.1948 

5269 15.12.1948 

676 16.7 .1965 
676 16 .7 .1965 
271 14.10.1338 
271 14.10.1338 

688 16. 7.1965 

5269 15.12.1948 

1062 1,8.1968 

Tutan 
L. K. 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

496,12 

259,87 
259,87 

500,00 
500,00 
193,79 
193,79 

500.00 

496,12 

500,00 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

43,75 
43,75 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mehmet Edip Dinç : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Batıım Milletvekili 

Kızı Leman 
Kızı Güner 

M. Esat: 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzmir Milletvekili 

Eşi A. Feheda Bozkurt 87,50 
Kızı Ay Bozkurt 87,50 

Müfit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi Saliha Teslime Kurutluoğlu 175,00 

Mehmet AM Arda : 
Eşi Belkıs 65,25 

Mahmut: 24 ncü Fırka Kumandanı 
Kaymakam 

Eşi Şaziye 231,00 

Dayandığı kanun 
No. Tarihi 

5269 15.12.1948 

Mustafa Dr. Maraşh : 
Eşi Naime Köker 76,12 

5269 15.12.1948 
6269 15.12.1948 

5269 15.12.1948 

481 13. 4.1340 

481 13. 4.1340 

481 13. 4.1340 

(*) Hayatta kaldığı müddetçe 

Mehmet Ali Ulusal : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem İçel 
Milletvekili 

Kızı Sakine Tüzmen 175,00 
Mehmet Hamdi Izgi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Eşi Mümine Izgi 175,00 
Mehmet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Kızı Aytekin 87,50 
Kızı Emine Türkân 87,50 

Tutarı 
L. K. 

129,94 
129,94 

259,87 
259,87 

496,12 

193,79 

623,70 

226,07 

5269 15.12.1948 496,12 

5269 15.12.1948 496,12 

5269 15.12.1948 259,87 
5269 15.12.1948 259,87 
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Aylık ^ h â p M n i n isimleri 

M. Ali Cevdet : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi Z. Melâhat Barlas 
Mustafa Fevzi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Malatya Milletvekili 

Kızı Vecihe Bilgili 
Mustafa Ratıp Soylu : 
T. B. M. Meclisd Birinci Dönem 
Niğde Milletvekili 

Eşi İnayet 
Kızı Vuslat Süel 

Mehmet Şükrü : 
T. B. M. Moeltai Birinci Dönem 
Karahisarısahip Milletvekili 

Eşi Servet Koç 
Mehmet Ragıp Topala : 
T B M S S E C İ Dönem 
AmL^.miet^™ 

Kızı K. Veliye Topala 
Kızı E. Behire Topala 
Kızı A. Samime Gün 

M. Vehbi : 
T. B. M. Meelki Birinci Dönem 
Mgde Milletvekili 

Kızı Düriye Alkoç 
M. Sadık Sevtekin: 
T. B. M. Meclim Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Kızı Seniha Leman 
Kızı Semiha 

M. Bana Para : 
T. B. M. Mecüm Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

ESİ Vedia Pans 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K No. Tarihi 

175,00 5269 

175,00 5269 

87,50 5814 
87,50 5269 

175,00 5269 

58,34 5269 
58,33 
58,33 

175,00 5269 

87,50 5814 
87,50 5814 

175,00 5269 

15.12.1948 

15.12.1948 

18. 7.1951 
15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 

18. 7.1951 
18. 7.1951 

15.12.1W8 

Tutarı 
L. K. 

496,12 

496,12 

259,87 
259,87 

496,12 

173,27 
173,25 
175,25 

496,12 

259,87 
259,87 

496,12 

Aylık sahiplerinin daimleri 

M. Sabri Baysan : 
T . B . M. MedM Birinci Dönem 

S i E ş i ™ f î k r B a ^ S a n 
Kızı Sıdıka öcal 
Oğlu Yaşar Baysan 
Oğlu Bahtiyar Baysan 

Mustafa Hilmi Soydan : 

Eşi Zarife 
Mehmet Karaerkek : 
Mehmetoğlu 
Mehmet Emin özserdar : 
T. B. M. Mecfei Birinci Dönem 
Ergani Milletvekili 

Kızı Naciye özserdar 
Mehmet Necip Güven: 

Kızı Makbule Mutlu 
Kızı Mevlûde Atay 
Kızı Mükrime Beşkardeş 

Mehmet S i m : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 

Kızı Leman Tayanç 
Mithat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mardin Milletvekili 

Eşi Mediha önen 
Eşi Hatice özgür 

Mithat Paşa : 
K m M e s r u r Akçıt 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

29,15 
29,17 
29,17 
29,17 

175,00 

120,00 

175,00 

58,34 
58,33 
58,33 

175,00 

87,50 
87,50 

70,67 

Dayandığı kanun 
No. Tarihi 

5269 

5269 

6390 

5269 

5269 
5269 
5269 

5269 

5269 
5269 

481 

15.12.1948 

15.12.1948 

11. 3.1954 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

13. 4.1340 

Tutarı 
L. K. 

86,58 
86,63 
86,63 
86,63 

496,12 

340,20 

496,12 

173,27 
173,25 
173,25 

496,12 

259,87 
259,87 

209,88 
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lyn* sahiplerinin daimleri 

Mustafa Lütfi Azer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili 

Eşi Naimo Azer 
M. Emin Lekili : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

Eş iPi rdevs 
S z ı Seniha T ü W â i k e ö d m t l u 
Kızı Bediyetüzzehra özyiğit 

M. Feyyaz Ü*rt : 
T. B. M. MecIM B i r i n i Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı N. Mualla Üst 

Mehmet Terfik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

Eşi Rabia Kütükoaşı 
Kızı Makbule Şehsuvar 

Mehmet Şükrü : 

E * Arife Üçüncü 
Mustafa S u n Atay : 

K m Ulviye Yurdakul 
Mehmet Tahir Kucur : 
T. B. M. MecIM Bir inö Dönem 
k p a r t a MMeftveMli 

Eşi Hamide Kucur 
Kızı Tuna Kucur 
Kızı öatcn Kucur 
Kızı Halime Gülten 

Ayhk 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

43,75 5814 18. 7.1951 129,94 
43,75 129,94 
4375 12994 

87,50 5269 16.12.1948 259,87 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

43,75 5269 15.12.1948 129,94 
43,75 129,94 
4375 129,94 
43,75 129,94 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Mehmet Atıf : 
T. B. M. MecIM Birinci Dönem 
B&yazıt Milletvekili 

Eşi Hafize Bayazıt 

M. Riza Silsüpür : 
T. B. M. M e c L Birinci Dönem 
Kırşehir Milletvekili 

Eşi Şemsi SiMipür 

M. Vasfi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karahisarışarki Milletvekili 

Kızı Avse Erdoğan 
Mehmet Kttat : 
T. B. M. MecIM Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı Nurinnusa Arkım 
Mustafa Hulusi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
KarahisarısaMp Milletvekili 

Eşi Hindiye Çalgüneri 

Mustafa Derman : 
T. B. M. MecIM Birinci Dönem 
Gümüşane Milletvekili 

Kızı F. Nedime 
KıZ1 F. Nigar 

Mustafa Uğurlu : 
Balkan, Birinci Dünya ve Millî 
Mücadeleye katılan 
M. Salih Yeşiloğlu : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Erzurum Mffletvafcili 

Eşi Fethiye 
Esi 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 

«7,50 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 
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Aylık sahiplerinin i s M e r i 

M. Salih Baykuş: Balkan Har-
binde, Birinci Cihan Savaşında 
fevkalâde hizmetleri sebkedem 

Memduh Necdet Erberk : 
T. B. M. MecM Birind Döıuma 
Şarkikarahisar MiüetveMli 

Eşi Hatice 
Mustafa Zeki Saltık : 
T. B. M. Meclm Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Mert t Benli : 
T. B. M. MeoM Birinci Dön«m 
Şarkikarahnar Milletvekili 

Eşi Meziyet 

görülen 

Mehmet : 
Kore Türk Silâhlı Birliği Alıcısı 

Mehmet Necati : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Lâzistan Milletvekili 

Kızı Mesture 
Mehmet Şerif : 

Kızı Mükerrem Avkan 
Kızı Salâha Bıçakçıoğlu 

M. Vasfı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tokat Milletvekili 

Kızı Hikmet Meriç 
Kızı Nefise Süsoy 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 6598 20.5.1955 496,12 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

350,00 5814 18. 7J951 1 445,00 

87,50 5814 18. 7.1951 259,87 

175,00 6599 20.5.1955 496,12 

,00,00 m 20. O » . ,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5269 15.12.1948 259.87 
87,50 259,87 

87,50 5269 15.12.1948 259,87 
87,50 259,87 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri L. K No. Tarihi L. K. 

500,00 247 11. 6.1963 500,00 

Mehmet Hulusi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi Ayşe Erdemir 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Mehmet Ali Ulvi : 
T. B. M. Meclm Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı Azize Piraye özaykaç 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Mehmet Şahin : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ga
ziantep Milletvekili 

Kızı Halise Özdöver 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

M. -Fazıl Paşa : 
Şehit Dağıstanlı 

Kızı Hadduç 
M. Rifat özaydm : 
istiklâl Savaşma iştirak ed'en 500,00 523 29.12.1964 500,00 

M. İhsan Pere : 
Kurtuluş Savaşında üstün hizmet
leri görülen 500,00 686 16. 7.1965 500,00 
Mustafa Konur : 
Kurtuluş Savaşında üstün hizmet
ler ifa eden 500,00 677 16. 7.1965 500,00 
Mehmet Altay : 
Manyas ilçesinden 500,00 870 22. 5.1967 500,00 
Mehmet Kıran : 
Van ili Tımar bucağı Gedikbulak 
köyünden 

Eşi Güzel Kıran 200,00 870 22. 5.1967 200,00 
Murat Mehmedoğlu: 
Birinci Cihan Harbinde emsalle
rine nazaran büyük başarı gösteren 

Eşi Arife Kozak 350,00 674 16.7.1965 350,00 
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Aylak salhiplermin isimleri 

Mehmet Kaya : 
İğdır üçesi Başkurt Ömer kö
yünden 

M. Nadir Ersoy : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İsparta Milletvekili 

Kızı Atifce Naciye 
Kızı Nadire Çakmakçı 

Neşet < W a n : 
T. B. M. Meclisi B i r i n i Dönem 
istanbul Milletvekili 

Eşi Fatma Ümran. 

Necati Kumla : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Kızı Şükriye Kumla 
K m Vasfiye Kumla 

Nuri Bayam : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Siârt Milletvekili 

Eşi Şefika 
Necmettin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Kızı Sabriye Şendu* 
Kızı Suphiye Özcan 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

Dayandığı kanun 
No. Tarihi 

500,00 870 22. 5.1967 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 5269 15.12.1948 

175,00 5814 18.7.1951 

87,50 
87,50 

5814 18. 7.1951 

87,50 5269 15.12.1948 

58,33 5269 15.12.1948 
58,33 5269 15.12.1948 

Nuri: Vatani hizmet yapmakta 
iken gaybubeti tahakkuk eden 

Kızı Fethiye Yeniay 200,00 
Kızı Munise Yeniay 270,00 

Nafiz Tahir : Şehit Dr. 
Hemşiresi Sabiha 65,25 3291 24.12.1937 

22 15. 7.1960 
675 16. 7.1965 

Tutarı 
L. K. 

500,00 

259,87 
259,87 

496,12 

259,87 
259,87 

259,87 

173,25 
173,25 

270,00 
270,00 

193,79 

Aykk sahiplerinin isdmleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Numan I taa la r : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanbul Milletvekili 

Eşi Cemile 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Nuri Ateşoğlu: Millî Mücadelede 
büyük hfemriba* bulunan (*) 500 00 68 24 81960 675 00 
Naci Korali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı Enise Korali 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Niyazi flesnelioğlu : 

Eşi Feride 76,12 481 13.4.1340 226,07 
Nuri Bulman: îstîklâl Savcında 
yararlık gösteren (*) 500,00 372 7. 9.1961 675,00 
Nazım Kafaoğlu : 
İsmailoğlu 500,00 7266 11. 5.1959 675,00 
Osman Kadri Bingöl : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Muş 
Milletvekili 

Eşi Makbule 87,50 5814 18. 7.1951 259.87 
K m Fahriye 87,50 5814 17.7.1951 259,87 

Ömer Lütfi Argeşu : 
T. B. M. Mecliâ Birinci Dönem 
Karalhisamsahrp Milletvekili 

Eşi Fatma Saide 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Osman : 
Borçka Camili bucağı Düzenli 
köyünden 

Annesi Hatice Balcı 200,00 870 22.5.1967 200,00 

(*) Hayatta bulunduğu müddetçe 
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Aylı*. saihiplerinin âsamleri 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanun Tutarı 
L . K . No. T a r M L. K. 

Rasim Celâlettin : 
T. B. M. Meclsi Ekinci Dönem 
Cebelibereket Milletvekili 

Kızı Nilüfer Azize öztekrn 43,75 5814 İS. 7.1951 
Kızı » r e t Azize öztekin 43,75 
Kızı Mihrinifea Öztekin 43,75 

Rüştü Bozkurt : 

Kızı Şefika Sahan 175,00 5269 15.12.1948 

Eşi Fatma Bedriye Dinç 58,33 5269 15.12.1948 
Kızı Nebile 58,33 

Reşit : 
Bsbak Diyarbakır Valki 

Eşi Fikret (*) 65,25 481 13. 4.1340 
Reşat : 
Saruhan Milletvekili 

K m Atiye Aybar 175,00 5269 15.12.1948 
Rasttı Kaplan : 

E k Fatma Kaplan 175,00 5814 18. 7.1951 
Rauf Benli : 
T. B. M. Mecfei Birinci Dönem 
Rize Milletvekili 

Eşi Binnaz Benli (••) 178,50 1171 25. 6.1927 
Kızı Melâhat (••) 76,12 

129,94 
129,94 
129,94 

496,12 

173,25 
173,25 

193,79 

496,12 

496,12 

506,05 
226,07 

(V Teehhülüne kadar. 
(-V Eytam ve eranıü ayhkUn verilmemek şartiyle zevcesine teeh-

Ml ettiği takdirde kesilmek üzere kaydı hayat ile, kerimesine teehhül 
edinceye kadar. 

Aylık s i l ö r i n i n daimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tariki 

Riza Kotan : 
T. B. M. M,eclM Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kızı Türkân 175,00 5269 15.12.1948 
Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclnısi B i r i c i Dönem 
Trabzon Milletvekili 

Eşi F. Lamia Gerede 175,00 5269 15.12.1948 

Ragıp Soysal : 
T. B. M. Mecfci Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili 

Eşi Safiye 175,00 5269 15.12.1948 
Refik Şevket İnce : 
T. B. M. Mecfei Birinci Dönem 
Samban Milletvekili 

Eşi Fatma Mihriye 175,00 5269 15.12.1948 

Riza Vamık Uras : 
T. B. M. Meclis Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eİ Zehra 
Ragıp Yoğun : 
T. B M. MedfU Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi Cevahir 
Kızı Fethiye 

Refet Bele : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem iz
mir Milletvekili 

Eşi Perihan Bele 
Kızı Z. Asuman Begüm 

Ritatem Hanişioğlu : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ol
tu Milletvekili 

Kızı Vasfiye özarslan 175,00 5269 15.12.1948 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 

87,50 5269 15.12.1948 
87,50 

Tutarı 
L. K. 

496,1a 

496,12 

496,12 

496,12 

58,34 5814 18. 7.1951 173,27 

259,87 
259,87 

259,87 
259,87 

496,12 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Rıza Hacıoğullan : 
Eloşgirt ilçesi Mollasüleyman 
köyünde 

Eşi Gülzade HacıoğuUan 
K m Kebir 
Kızı Rabia 
Kızı Bedriye 
Oğlu Binali 

Sadettin : 
T. B. M. MecM Birinci Dönemi 
Menteşe Milletrekili 

Eşi Meliha özsan 

Sab i t : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 

Kızı Kumru 

Rezzak Altun : 
Göle Çayırbaşı bucağı Yeleçli 
köyünden 

Eşi Esme 
Kızı Mülkinaz 
Kızı Fikrünaz 

Rüstem Aydın : 
Şavşat Veliköy bucağı Ilıca 
köyünden 

Eşi Sultan 
Kızı Naciye 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

200,00 ) 
50,00 ) 
50,00 870 22. 5.1967) 
50,00 ) 
50,00 ) 

Tutarı 
L. K. 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 
50,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5814 18.7.1951 259.87 
87,50 250,87 

200,00 ) 200,00 
50,00 870 22.5.1967) 50,00 
50,00 ) 50,00 

200,00 870 22.5.1967 200,00 
50,00 870 22. 5.1967 50,00 

Ayl& s a M ^ r i n i n M e r i 

Aylk 
tu tan Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

Sökmen Gültekin 28 Mayıs 1960 
gecesi bir kazaya kurban giden 

Babası Ali Gültekin (*) 350,00 207 4. 1.1961 
Annesi Kadriye Gültekin (*) 3SO^O 

Salih Atalay : 
T. B. M. Mec&» Birinci Dönem 
Siirt Milletvekili 

Kızı Şükriye Ekin 175,00 5269 15.12.1948 
Salih Hayali : 
T. B. M. Mecfiri Birinci Dönem 
Urfa Milletvekili 

Kızı Selika 87,50 5269 15.121948 
Kızı Nadme 87,50 

Server Ahıska Atabeyoğullan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ardahan Milletvekili 

Eşi Saniye 175 ,00 5269 15.12.1948 

Snmi Arkan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
tçel Milletvekili 

Eşi Fatma Talia 87,50 5269 15121948 
Kızı Hayriye Arkan 87,50 5269 15.12.1948 

Süleyman Kulaksız : 
Balkan, Birinci Dünya ve fatiMâl 
savaşlarına iştirak ederek emsalleri
ne göre üstün hizmetler ifa eden 500,00 389 1. 2.1964 

Tutarı 
L. K. 

472,50 
472,50 

496,12 

259,87 
259,87 

496,12 

259,87 
259,87 

500,00 

(•) Hayatta bulunduktan müddetçe. 
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Aylık 
tatarı Dayandığı kanun 

Ayıık s a k a r i n i n mmUri L. K. No. Tarihi 

Sadık Ünver : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dön-em Ay
dın Milletvekili 

Eşi Sıdıka Ünver 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı Nazire Ünver 87,50 

Süleyman Sudi : 
T.B.M. Meclisi Birinci Dönem Ba-
yazırt Milletvekili 

Eşi Lütfiye Acarbay 175,00 5814 18.7.1951 
Salim Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üstün 
hizmetleri geçen 
Hasanoğlu 350,00 685 16. 7.1965 
Sezai Sanver : 
İstiklâl Savaşma katılarak emsal
lerine nazaran üstün başarı gös
teren 
Alioğlu 500,00 680 16.7.1965 
Selâhattin Köseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 

Süreyya : 
T. B M . MeclM Birinci Dönem 

S T İ A . S ^ W w « u * « « 
Sait Uçok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çankırı Milletvekili 

Kızı Atiye Sönmezer 175,00 5269 15.12.1948 
Süleyman S i m : Nafıa Vekili 

Eşi Ehliman (*) 161,00 732 8. 2.1926 

(*) Eytam ve eramü ayhğı verilmemek şartiyle evhmnceye 

Tutarı 
L. K. 

259,87 
259,87 

496,12 

350,00 

500,00 

496,12 

259.87 

496,12 

456,43 

kadar. 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

Tutarı 
L. K, 

76,12 481 13. 4.1340 226,07 

Aylık s a h i r i n i n isimleri 

Selkn: Şehit Yüzbaşı 
Eşi Hikmet Yörük 

Suat : 
T. B. M. MeclM Birind Dönem 
Kastamonu Milletvekili 

Eşi N. Mefaret Soyer 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Servet A k d a ğ : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Bursa Milletvekili 

Eşi Emine Akdağ 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Servet Kaytancı : 
Muş Mutasarrıfı 

Eşi Saniye Servet 76,12 481 13. 4.1340 226,07 
Salman Pak: Millî Mücadelede 
yararlık gösteren 500,00 337 21. 7.1961 675,00 
Sefer Tekçe : 
İğdır ilçesi Evci köyünden 500,00 870 22. 5.1967 500,00 

Salih Sıtkı Fıstıkeri : 
istiklâl Savaşında üstün hizmet
ler gören 400,00 857 1.5.1967 400,00 
Şeyh A. Fevzi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Erzincan Milletvekili 

Kızı Fehime Fırat 175,00 5814 18. 7.1951 496,12 
Şaban Vehbi : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi Behiye öztekin 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
Şükrü Çelikalay : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Afyon Milletvekili 

Eşi Emme 87,50 5814 18,7.1951 259,87 
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Aylık «ahilerinin isimleri 

Şevket Peker : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi Emine Peker 

Şevket Beyazıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Beyazıt Milletvekili 

Eşi Saadet 

Şevket Kurt : 
27 Mayısta bacağını kaybeden 

Şevket Candaner : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı Nezihe Tanyolac 
Turan Emeksiz: Şehit " 

Annesi Zeynep 

Tevfik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili 
Kızı Pakize Demiroğlu 
Tevfik Rüştü Araş : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Milletvekili 
Tajhir:Akdağmedeni Kaymakamı 

Kızı Mihrünnisa 
Kızı Nilüfer 
K m Tahire Ercin 

Tevfik : Bucak Müdürü 
Eşi Hafize Tevfik 

Talât : Sadri Esbak 
Eşi Hayriye Bafralı 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

Dayandığı kanun 
No. Tarihi 

Tutarı 
L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

87,50 5814 18. 7.1951 259,87 

500,00 41 29. 7.1960 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

350,00 95 6.10.1960 472,50 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

1 445,00 350,00 

65,25 
65,25 

65,25 

152,24 

5269 15.12.1948 

26 23. 9.1336 

481 13. 4.1340 

481 13. 4.1340 

193,79 
193,79 
193,79 

193,79 

431,59 

Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

Tahi r : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
izmit Milletvekili 

Eşi Gamide Barlas 175,00 5269 15.12.1948 496,12 

Vehbi Bolafc : 
T. B. M. Meclisi. Birinci Dönem 
Balıkesir Milletvekili 

Eşi Saffet 87,50 5269 15.12.1948 259,87 
Veli Salükgil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı İnci 87,50 5814 18. 7.1951 259,87 
Veysel Rıza : 
T. B. M. Meclfei Birinci Dönem 
Gümüşane Milletvekili 

Kızı Refika Başar 87,50 .5269 15.12.1948 259,87 
Kızı Saadet Kantek 87,50 259,87 

Vecihi Hürkuş : 
Birinci Dünya ve İs tMâl savaş
larında üstüm hizmetler ifa eden 500,00 249 11. 6.1963 500,00 

Veli Bozkaya : 
Birinci Dünva ve İstiklâl savaşla
rında üstün'başarı gösteren (*) 500,00 689 16. 7.1965 500,00 

Veysel Şatıroğlu : 
Âşık Veysel adiyle tanınan 500,00 690 16. 7.1965 500,00 
Yasin Akdağ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 1445,00 

(*) Hayat kaydiyle 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Yusuf: 
T. B. M. MeoIM B i r i c i Bonem 
Denizli Milletvekili 

Eşi Nesime B a k a y a 
Kızı Müzeyyen Kızılışık 
Kızı Zehra Başkaya 

Yusuf Kemal Teng i^mk : 
T. B. M. Meclisi B i r i c i Dönem 
Kastamonu Milletvekili 
Yahya Kaptan: Kurayı Milliye 
Kumandanı 

K m Fikriye Kaptan 
Kızı Muzaffer 

Yusuf Bahri Tatboğlu : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
Yozgat Milletvekili 

Kızı Fatma Süray 
Yunus Nadd : 
T. B. M. Meclin Birinci Dönem 
îzmir Milletvekili 

Eşi N a m e Abalıoğlu 
Yusuf Ziya özer : 
T. B. M. MeclM Birinci Dön^m 
Çankırı Milletvekili 

Kızı Munise 

Yamn Kutluğ : 
T. B. M. M e c M Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 
Yusuf Ziya Eraydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
içel Milletvekili 

Eşi Mediha 
Yakup Sami: 24 noü Fırka Erkânı 
Harbi Yikbaşı 

M Şahende Yılmaz 

Ayhk 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No Tarihi 

43,75 5269 15.12.1948 
43,75 
4375 

Tutarı 
L. K. 

129,94 
129,94 
129,94 

350,00 5269 15.12.1948 1445,00 

62,25 275 19.10.1338 193,79 
62,25 193,79 

175,00 5269 15.12.1948 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

175,00 5814 18. 7.1951 496,12 

350,00 5269 15.12.1948 1445,00 

87,50 5814 18. 7.1951 259,87 

130,50 481 13.4.1340 369,97 

Ayhk sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun 
L. K. No. Tarihi 

175,00 6257 20. 1.1954 

Yakup örgü : 
Van ili Tımar bucağı Gedikbulak 
köyünden 400,00 870 22. 5.1967 
Yusuf Ertuğrul : 
Borçka ilçesi Yeniyol mahallesinden 

Oğlu Halit Ertuğrul 50,00 870 22. 5.1967 
Yusuf Çelik : 
Hopa ilçesi Başoba köyünden 

Eşi Katıma Makbule Çelik 200,00 870 22. 5.1967 
Zeynelabidin : 

T. B M. MeclM Birinci Dönem 
Lâzdstan Milletvekili 

Kızı Nazlı Sevda Atak 175,00 5814 18. 7.1951 

Zehra Işık : Bulgaristan 
muhacirierinden 
Ziyaetfcin Basara : 
T B. M. M İ M Birinci Dönem 
Sivas Milletvekili 

Eşi S<dıka 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı Fatımatüzehra 87,50 

Zekaâ Apaydın: 
T. B. M MecM Birinci Dönem 
Adana Milletvekili 

Kızı Fatma Türkân 175,00 5814 18 .7 .1951 

Zehra Karlıova : 
Yunus Karlıova eşi (*) 150,00 6855 5.12.1956 

Ziya Gökalp : 
Kızı Hürriyet (*) 178,50 518 11.11.1340 

(*) Teehhülüne kadar. 
(V Hayatta bulunduğu ve dul ftoZ** müddetçe 

Tutarı 
L. K. 

400,00 

50,00 

200,00 

496,12 

496,12 

259,87 
259,87 

496,12 

425,25 

506,05 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

Zülfü Tığrel : 
T. B. M Meclisi Birinci Dönem 
Diyarbakır Milletvekili 

K m N. Seniye Pirançcioğlu 175,00 5269 15.12.1948 496,12 
ZiyaÜnüvar : 
Birinci Dünya ve Kurtuluş savaş-

Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

500,00 679 16. 7.1965 510,00 larmda büyük başarı gösteren 
(Taydan Fikri Tugvsuz : 
Millî Emniyetteki hizmetlerinden 

Eşi Necibe Tuğsııs 300,00 284 1. 5.1967 300,00 





G - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 9 

(Gelecek yıllara geçici yüklemelere girişmeye izin verilen hizmetler) 



Kamun 
No. 

~ÎÖ5Ö) Muhasebei Umumiye K a n ™ ™ 50 ve 52 nci maddelerinde 
5209 g ö s t e r i l internetler ile 50 nci maddeyi d e v i r e n Kanım 
1375 Anadoto ve Merakı - Tamus - A d a m demiryolları ve Haydar

paşa Limanı ve Züdöı'te Şark Demiryolları Bankam a r a m d a 
münakit 4 kıt'a ihtilâfname ve merbutatınm tasdiklerine ait 
Kamun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Biitoümeti ile Ford Motor Kampani 
Eksportu Enkorporeytet Şirketi' «ırasmda akdedilen Mukave
lenamenin tasdikime dah- Kanım 

2173 Harb semlerinin tamiri içm Gölcük'te tamir limanı ve tersa-
-ne yaptırılması hakkında Kanım 

2183) Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı i c r a m » dair olan 1219 
2876 sayılı Kanuna eklemen ve eki Kanun 
25-10 îskân Kanununun 40 n-cı maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez H ı ^ m h a Müesses inde kullanılacak yaban-

«ı uzmanlara ait Kanom 
2832 Millî Savuna» Bakamhğı ile bu B a k a n c a bağlı teşekküller-

de kullanılacak yabamı Devlet tebaasından mütehassıs usta
larla yapılacak mukaveleler h a t a d a Kanımı 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tabiyesine ve 
işletme muamelâtıma dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

31321 
4100 
4649 
9259I Yeniden yapılaeak su işleri için gelecek senelere geçici taah-
60891 hüdat icırasına mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve bu-
6200| na ek kanunlar 
64251 
6656| 
7030J 

G/2 — 

Kanım 
No. 

3142 Anadolıu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman Şirketleri üe 
10 . 12 . 1928 t a r M mukavelename*™ bâzı maddelerinin 
tad i lce dair 2 k* 'a mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun 

3262] 
3813 
4643 Diyarbakır İstasyonumdan Irak ve Iran hudutlarına kadar ya* 
5075 f pıilacak demiryolları hakkındaki Kanım ve buna ek kanunlar 
6845 
7009J 

3906^ Millî Savunma intiyaçlarî içim. 125,5 milyon liraya kadar taah-
3587 $ hüde Erişilmesi hakkında Kanun ve eki 
3892^ Cem evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasma 
273 $ dair Kanun 

4635 Devlet öze t im k u a ^ v n n d a çalıştırılacak yabancı profesör, 
öğretmen, mötehamıs ve a t a l a r l a gelmek ynüara 'geçici muka-
veleler akdi hakkında Kanun 

46431 
5413 Demiryolları ve limanıları inşaatı için .gelecek yılla™ geçici 
6210 L taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanun, ve eki k a n u n l a 
6ı6021 
7358 
4879 Ankara Tıp ve Fen fakülteleri yapımı için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanım 

4940 Devlet kitaplara döner sermayeci hakkındaki Kanunun 4 n«ü 
maddesinin değiş t i rges ine dair Kanun 

50111 
5855 Türkiye Büyük MİM** Meclisi binası ve eklenti binaları ile 
7074 f tesislerinin yapım yetkisimi* Bayındırlık Bakanlığıma devri 
7416J hakkında Kanun ve ek Kanım 



Kamın 
No. 

5032) 
6148 
50761 
9367 
5843İ 
62131 
7415 
5368 
5392 

5414 
•5415) 
6601 
5511 
5948 
4677 
5581 
5602 
5642 

5575] 
0192 
6237 i 
650G 
7042J 
5970 

6128] 
6588 i 

J 

G / s -
Kanun 

No. 

İstanbul Adalet binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere g i r i ş i l d i hakkında Kanun 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girilmesi ve bu meydanların 
Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun 

Verem savaşı h a t a d a Kanun 
Basın - Yayın ve T u ™ » Genel Müdürlüğü Kanununum 29 nen 
maddesi hakkında Kanun 

fefeele ve utfak barınaklar yapımı hakkımda Kanun 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattının inşası için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
Gördes kasabasının nakledileceği Kocamuöıuk mevkiinde yap
t ı r tacak meskenler hakkımda Kanuni ve ek Kanun 
Atatürk Anıt - Kabir inşaatına dair Kanun ve ek Kamum 

Tapulama Kanunu 
Meslekî ve teknik okullar açıması ve (mevcutların büyütülmesi 
'hakkındaiki Kanuna ek Kanun 

Dimanların inşa, tevsi, ısla!h ve tecimine dair Kanun 

Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalınması hakkında 
Kanun 

Yeni radyo Masonlar ın ın kurulması ve Ankara Radyo Istas
yomumun tevsii ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere g i r i lmes i hakkında Kanun 

6147 

6165] 
7027 
7306 f 
360 

0181 
69591 
63731 

J 
6409 

6538 
6589] 
7007 ^ 

6594 

0595 

646 

0602 

6683^ 
7048 
6805] 

352 L 
J 

U a n b u l ve İzmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere g i r i lmes i h a t a d a Kanun 

İstanbul Opera binası i n ş a a t ™ Hazince ikmali ve sureti 
idaresi hakkında Kanun 

İltisak ve kavşak hatları p a t ı n a dair Kanun 
Doğu vilâyetlerimizde kuo-ulaeak (Atatürk Üniversitesi) i t a 
atı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 
Kanun 
Tavas kazasmm heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin de
ğiştirilmesi h a t a d a Kamm 

İstanbul Kapalıçarşısmın tamir ve ihyası hakkında Kanun 
Türkiye Büyük Milet Meçtin binası ile müştemilâtının tefriş. 
ve tezyin işleri için gedecek senelere sâri taaMıüde g i r i lmes i 
h a t a d a Kanun 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniver
site kurulıması hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hak
kımda Kanun 
Ege Üniversitesi adiyle bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 
Demiryollıarı ve limanlar inşaatı rçin gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesi hakkmdaki Kanun ve eki Kanun 

Gerze yangınından, Lüleburgaz ve Inece'de sn baskınından 
zarar görenlere yapılacak yardım h a t a d a Kanun 
Ankara'daki İstatistik Genel Müdürlüğü binası yap t ı rmas ı 
i ç i n g e t e e k yıllara geçki toaMıütlere gidilmesi hakkında 
Kanun 



- • / ! -

Kamın 
No. 

€746 Ayam, B a l t a i r , Bilecik, Edirne, mteşeiûr, K ı r k M i , Konya 
ve DenMi vilâyetlerinde 1956 - 1956 yıllarında tabiî âfetlerden 
zarar g ren le re y a p a c a k yardım hakkmda K ™ 

TO10 Muğla, Denizli, Bolu, Aynim ve Sakarya vüâyetleri d&ihilinde 
vukua gelen, yer sammtoemdaa zarar görenlere yapıncak yar
damı hakkmda Kanun 

527 Gelecek yıllara geçiei y M e o n ^ e r e dair Kamın 
7026 Ankara Üniversitesi T * ve Sayasal Bibiler fakültelerinin 

bina ih t iyaç!™* k a ^ ı t a a k üzere gelecek yıllara sâri taah
hüde (girilmesi lıakkmcb Kanım 

186) Suıbay, askerî memor ve astsubayların lojman ihtiyacı icin 
338 ( gelecek yulara geçici yüklemelere girJ&itaad hakkında Kaaun 

K r a m 
No. 

2221 
308 
3ö3f 

68 
229 

67 

165 

366 

ilköğretim ve eğitim Kamum 

Gühaoe A ı t e î Tıp Akademisi binasının inşası hakfanda 
Kanun 
Ankara Şap E n ^ ü s ü ve müştemilâtı inşası için gelsoek 
yıllara sâri taahhütlere g i r i lmes i .hakkırada Kamun 
Millî Eğitim B a k a n l ı ğ a 7475 sayılı Kamınla açılacak iki 
teknik ofeuüja, ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açıl
mam hakkımda Kanım 
Mil î Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptorılacak n a e r t a M-
nası için gelecek yıllara geçici yüMenmetere gİTİş i tod hak
kında Kauıu 
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Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair 25 . 1 . 1965 tarih ve 527 sayılı Kanım gereğince verilen yelMleri gösterir cetvel 

Geçici yetki miktara Ve yllı 

1968 19,69 1970 1971 1972 1973 1974 
Daireler Bölüm Madde Ödemeğin ^ i d i Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

Turizm sektörü 
abideler ile 7044 sayılı 
Kanunla devralman ve 
kudretsiz mülhak vaka
lara alt âbidevi edri 
•eserler onarum ve ko
naklama giderleri 2 960 000 3 150 000 3 025 000 

Hizmetler sektörü 
Makina ve t e ç h i z a t ı m 
lan ve büyük onarımları 1500 000 

Toplam 4 460 000 3 150 000 3 025 000 

Devlet Plânlama Kalkınma fonu 
Teşkilâtı 21.000 21.111 m d ve proje giderleri 39 600 000 6 000 000 

Toplam 39 500 000 6 000 000 
Eski eserler ve müzeler 

MM Eğitim Ba- Yapı, tesis ve bıüyük 
kanlığı 22.000 22.611 onarım giderleri 3 800 000 5 020 000 

Ortaokul, fee ve kolejler 
MiMÎ Eğitim Ba- Yapı, tesis ve büyük 
kanlığı 22.821 onarım gidenleri 2 500 000 5 000 000 

Her dereceli meslekî ve 
« n i k 'okullar 

Devlet Bakanlığı 
(Vakıflar Genel 
Müdürlüğü) 22.000 22.621 

Devlet Bakanlığı 
(Tapu ve Kadas
t ro Geniel Md.) 23.000 23.611 
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Geçici yetki m-Mam ve yık 

Daireler Bölüm Madde Ödeneğin eeşld<i Lina Lira 
1970 
Lira 

1971 
Lira 

1972 
Lira 

1973 
Lira 

1974 
Lira 

Millî Eğ i t im Ba
kanl ığ ı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırla Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba-
kanhğı 

•Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Yapı, tesis ve büyük 
22.841 onarım giderleri 19 800 000 42 459 651 16 702 567 7 Ö00 000 4 000 000 4 000 000 3 329 000 

Toplam 26 100 000 52 479 551 16 702 567 7 500 000 4 000 000 4 000 000 3 329 000 
Tarım sektörü 

Yapı, t e m ve büyük 
22.111 onarım gidenleri 2 930 000 1 416 777 

Limanlar ve fekeleler 
Yapı, tesis ve büyük 

22.521 onarım giderleri 20 600 000 41 000 000 38 1.00 000 20 000 000 10 890 000 
Adalet Bakanlığı 

Yapı, tesis ve büyük 
22.646 onarım giderleri 1000 000 3 000 000 1143 500 

Jandarma Genel 
Komutanlığı 

Yapı, tesis ve büyük 
22.656 onarım giderleri 5 300 000 9 900 073 

Gümrük ve Tekel 
Başkanlığı 

Yapı, tesis ve büyük 
22.671 onarım giderleri 600 000 

Jandarma Genel 
Komutanlığı 

Jandarma subay ve ast
subay lojman yapı, te-

22.711 sis ve büyük onarım gi
denleri 100 000 230 990 



G / 7 -

Geçici yetki mi^ajn ™ yılı 

Daireler 

'Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba-
kanbğı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bayındırlık Ba
kanlığı 

Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 
1968 
Um 

1969 
Lira 

1970 
Lira 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
Yapı, tesis vo ıbüyüik 

22.817 onarım giderleri 685 000 2 000 000 649 379 
Liseler, ortaokullar ve 

Mlejller 
Yapı, tesis ve toüyülk 

22.831 onarım giderleri 44 236 052 108 770 481 
İlkokullar 

Yapı, tesis ve toüyük 
22.841 onarım giderleri ]5 700 000 €3 000 000 28 929 1"5 

Öğretmem yetiştirme 
müesseseden 

Yapı, tesis ve ıbüyük 
22.851 onarım gidenleri 11 945 310 42 799 607 24 862 000 

Millî Eğitim blmaisı 
ve .kütüphanesi 

Yapı, tesis ve -büyük 
22.874 onarım giderleri 300 000 405 447 

Tarım selktörü 
Yapı, tesis ve ıbüyük 

22.881 o n a ™ giderleri 12 818 002 63 797 583 6 596 525 

1971 
Lira 

1972 
Lira 

1973 
Lira 

1974 
Lira 
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Geçici yetki m » m ve yab 

1968 1969 1970 1971 1972 
Daireler Bölüm Madde Ödemeği ee#di Lira Lira Lira Lira Lira 

Sağhk sektörü 
Bayındırlık Ba- Yapı, İtmis ve büyük 
talığı 22.911 onarım giderleri 44 408 856 68 160 389 11136 764 

Toplam 160 623 220 394 481347 111417 323 20 000 000 10 890 000 

Cenel toplam 230 683 220 456110 898 137144 898 02 505 000 04 890 000 

1973 
Lira 

4 000 000 

1974 
Lira 

3 329 000 
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F - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 9 

(Maliye Bakanağı Bütçesinin 14.480 nci maddesine koman, olan ihtiyat ödeneği*!» 
aktarılabileceği tertipler) 

1. - Mahkeme hardan ve giderleri 
2. - Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş teri.plerden ödenekleri kalnuyanlar 
3. - G^an yritan bordan 
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Okulun adı 

Maraş Lisesi 
Mardin Lisesi 
Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi 
Muş hkem 
Niğde Lisesi 
Ordu Lisesi 
Rize lisesi 
Samsun 19 Mayıs Lisesi 
Salihli Lisesi 
Siirt Lisesi 
Sivas Lisesi 
Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi n 

Trabzon Lisesi 
Tuoeeli Lisesi 
Urfa Lisesi 
Üifcûp Ortaokulu 
Van Atatürk Lisesi 
Yalvaç Lisesi 
Yozgat Lisesi 
Karabük Ortaokulu 
İngilizce öğretim yapan liseler 
Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
İmam - hatip okulları 
Kayseri Sanat Enstitüsü 
Eskişehir Sanat Enstitüsü 
Edirne Sanat Enstitüsü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu 
Ankara Cebeci Sağlık Koleji 
Ankara Doğumevi 
Ankara Yenişehir > » 

1968 yılı 
Lira 

1575 
1 5 7 5 
1800 
1575 
1575 
1575 
1575 
1800 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1 575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
2 250 
1575 
1575 
1575 
1 575 

— 

1969 yılı 
Lira 

1 825 
1 8 2 5 
2 050 
1825 
1825 
1 825 
1825 
2 050 
1825 
1825 
1825 
1 825 
1 825 
1 825 
1 825 
1825 
1 825 
1825 
1 825 
1825 
2 500 

-
1 825 
1 825 
1 825 
1825 

3 750 
1750 
1750 
1750 

Denizli 
Diyarbakır 
Erzurum 
Gaziantep 
istanbul Haydarpaşa 
İstanbul ZeynepüdM 
İzmir 
Konya 
Sivas 
Trabzon 
Van 
Adana 
Samsın* 
Malatya 
EskişeMr 
İsparta 
Muğla 
Bursa 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Aydın 
Bingöl 
Çorum 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İzmir 

Okulun adı 

Sağlık Koleji 
» 

» 
» 
» 

l » 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık Okulu 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1968 yılı 1969 yıl 
Lira Lira 

1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
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Memuri^etim nev'i 

Müzataeci 

Müzakereci 
Yönetim Memuru 

> 
» 
» 
> 

» 
> 

> 
» 

Doktor] 
> Baromiçi 
» 1 

Hastabakıcı 

1969 
Ad*2 t W 

100 
150 
250 

2 
3 

12 
11 
38 
45 
80 
80 
85 
70 
70 
20 
15 
71 
29 

360 
300 
250 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
600 
500 
400 

N -Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 12 

(2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre 
okul pansiyonlarında 1969 yılı içinde kulla-
nılacak ücretli memurlar ve hizmetliler kad 
rosu) 

(1968 yılı Bütçesiyle alman ve 1969 yılı Büt
çesiyle teklif edilen kadrolar) 

Millî Eğitim Bakanta* 

Memuriyetin nev'i 
1969 

Aded Ücret 

» 
» 

Aşçı 
* 
> 

Hizmetliler 
T> 

> 
> 
» 
» 

T e k m e m 
» 

Hademe 
» 

45 
30 
23 
40 
75 
13 
17 
36 
45 
45 

142 
16 
44 

200 
750 

Pan^vonun Sanat Enstitüleri 
Müzakereci 
Müzakereci 

4 
19 

350 
300 
900 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
600 
350 
300 

300 
250 

Mam/ariyeti «tin 

Yönetim Memuru 
Yönetim Memuru 
Doktor 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Aşçı Yardımcısı 
Hizmetli 
Hademe 
Hademe 
Bekçi 

1969 
Aded Ücret 

İmam - Hatip okulları 

Müzakereci 
Yönetim Memuru 
Aşçı 
Aşçı 
Hizmetli 
Hademe 

7 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
21 
4 

30 
8 
4 
5 
15 
15 

450 
600 
450 
300 
450 
400 
250 
350 
250 
350 

300 
450 
600 
450̂  
250 
300' 





H - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 14 

(6245 sayılı Hammh Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğmoe verilecek y r t içi ve yurt 
Ad yevmiyeleri ile tazminatları gösterir cetvel) 



— H/2 — 

A) 

B) 

I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 

(Madde : 33) 

C) 

Cu-mhuriyet Sematosu ve Millet Meclisi Başkanları 
Başbakan 
J 3 â a r i , r 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Genel Kurmay Başkanı 
Kuvvet komutanlarc 
Memur ve hizmetliler 
Kadro aylık veya ücret tutarları 2 000 lira olanlar 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» 1750 » 
» 1500 » 
» 1250 » 
» 1 100 3 

950 » 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

94 
94 
63 
50 
63 
50 

38 
33 
28 
24 
21 
18 

800 ve daha aşağı olanlar 15 

Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan; 

(Madde : 33, fıkra «b») 

Kadro ayüak veya ücret tutarları 1 100 lira ve daha 
yukan olanlar 

Kadro aylık veya ücret tutarları 950 lira ve daha aşağı 

olanlar 

50 

45 

II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde : 34) 

'Yabancı memleketlerde yapıncak daimî vazife seyahatlerime, mu
vakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetlilere öde
necek yevmiyeler için Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarlara 
esas olacak kat sayıların âzamisi aşağıda gösterilmiştir : 

Yukardaıki 1 numarah kısmın (A) işaretli bendinde yazılı olanlar 
için yurt içi yevmiyelerinin (7,65), 

Kadro aylık veya ücret tutarları 2 000 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin (10,21), 

Kadro aylık veya ücret tutarları 1 750 lira olanlar rçin yurt içi 
yevmiyelerinin (11,48), 

Kadro aylık veya ücret tutarlar, 1 500 lira olanlar için yurt iei 
yevmiyelerinin (11,49), 

Kadro aıyhık veya ücret tutarları 1 250 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin, (12,76), 

Kadro aylık veya ücret tutarları 1 100 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin (12,76), 

Kadro aylik veya ücret tutarları 950 lira olanlar için yurt ici yev
miyelerinin (114,04), 

Kadro aylık -veya ücret tutarları 800 lira olanlar için yurt içi yev
miyelerinin (16,59), 

Kadro aylık veya ücret tutarları 700 lira olanlar için yuırit ici yev
miyelerinin (15,49), 

Kadro aylık veya ücret tutarları 600 lira ve daha aşağı olanlar için 
yurt içi yevmiyelerinin (14,35). 



H/3 -

III - Yurt içinde yer değiştirme giderleri 

(Madde : 45) 

Kilometre veya deniz 
mili başına verilecek 

m i t e 
Aile efradın-

Şahuslar dan 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 
liradan w olanlar 20 » 7 > 

IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün 50 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizm&tlilerine 

Kadro aylıfe 
veya ücret 

tutarlan 
Lira 

350 
400 
450 
500 
600 
700 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

12 
12 
13 
14 
16 
18 

Kadro ayluk 
veya ücret 
tutarları 

Lira 

8 0 0 ~ ~ 
950 

11O0 
1 2 5 0 
1500 

Günfâk 
tazminat 

miktarı 
Lira 

19 
22 
23 
25 
29 

(2) SAYILI CETVEL 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî 

ve sivil teknik memur ve hizmetlüere 

Kadro aylık 
veya ücret 
tutarları 

Lira 

350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
950 
100 
250 
500 

Günüik 
tazminat 
miktarı 

Lira 

12 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
23 
25 
29 



1 - 50 nei maddenin 3 numaralı bendinde KÜsterüeı. tapu 
ve kadastro memur ve hizmetlüeri ile 766 sayılı Kanu
nun 75 nci maddesinde yazıh tapulama hâkimi ve di
ğer hizmetlileri : 

a) Tapulama hâkimleri 
•b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 
c) Teknisyenler, kontrol memurları, fen âmir ve me

murları, tasarruf azaları ve posta tapu memur
ları 

d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 
diğer memur ve daimî hizmetliler (Şoförler dâhil) 

e) Geçici hizmetliler 

2 - 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde y a s * olanlar : 
a) Kadro ayüaik veya ücret tutoları 1 250 lira olanlar 
b) » » » 1 100 » » 
c) » » » » » 950 » » 
d) > » » » » 800 » » 

- M / i -

<S> SAYILI CETVEL 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

2ı2 
20 

18 

15 
8 

19 
17 
16 
15 

e) 
f) 
g) 
Û ) 

Kadro aylık veya ücret tutarları 700 lira olanlar 
» 
» 

olanlar 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

600 » » 
500 » » 

450 ve daha aşağı 

3 - 50 nci maddenin 5 numaralı bendinde yanl ı olanlar : 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h> 
i) 

Kadro aylıik veya ücret tutarları 1 750 lira olanlar 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
» 
» 

olanlar 

» 
» 
» 
» 
* 
s* 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 500 » » 
1 250 » » 
1 100 » » 

950 » » 
800 » » 
700 » » 
600 » » 

500 ve daha aşağı 

Günlük 
taızmimaıt 
miktarı 

Lira 

15 
14 
14 

13 

25 
23 
18 
16 
14 
13 
13 
12 

8 



L - Cetveli 
BÜTÇE KAMJNU : HADDE - 13 

[1969 bütçe yılı içinde Mamlmıyacak anenrar kadroto] 



D. 

4 
5 
3 
5 
6 
7 
8 
5 

11 

Memuriyetin nev'i 

SAYIŞTAY 

Savcı Başyardımcısı 
Savcı Yardımcısı 
Uzman Denetçi 
1 nci Sınıf Denetçi 
2 > » » 
3 ncü Sınıf Denetçi 
4 ncü Sınıf Denetçi 
Genel Sekreter Yardımcım 
Katip 

Aded Aylık 

Toplam 

6 
3 
5 

46 
65 

140 
190 

1 
40 

"496 

BAŞBAKANLIK 

5 Matbaa Müdürü (ihtisas yed) 1 
2 Atom Enerjisi Komisyonu 

Genel Sekreteri 1 

1 2 5 0 
1100 
1 5 0 0 
1 1 0 0 

950 
800 
700 

1100 
450 

1100 

1750 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

7 Şef 5 800 
8 istatistik Memuru 5 700 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

12 imam - Hatip, Müezzin - Kay-
300 400 

13 imim - Hatip, Müe^in - Kay
yım 350 350 

D. 

14 

9 
10 
11 

14 

9 

8 
10 
11 
13 

- L / / -

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

imam - Hatip, Müezzin - Kay¬ 
yım 1700 

2 350 

10 

TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ 
Mühendis 5 

15 
15 

İLLER 

Tapalama Teknisyen yaırdımmı 108 

ADALET BAKANLIĞI 

MERKEZ 

Mütercim 2 

Seferberlik Müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyiz 
Memur 

» 
Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip yardımcı
ları, zabıt kâtibi, zabıt kâtip 
yardımcıları ve kâtipler 
Başkâtip, başkâtip yardımcı
ları, zabıt kâtibi, zabıt kâtip 
yardmcılan ve kâtipler 10 

10 

300 

600 
500 
450 

300 

600 

700 
500 
450 
350 

600 

500 

D. 

Vs 

14 

5 

6 

13 

13 
11 

4 

4 

5 

14 

Memuriyet m nev 1 Aded Aylık 

Başkâtip, başkâtip yardımcı
ları, zabıt kâtibi, zabıt kâtip 
yardımcıları vs kâtipler 
Mübaşir 
Vilâyet ve Kumandanlık Mu-
hakim Şubesi Müdürü 
Vilâyet ve Kumandanlık Muha-
Mrm Şubesi Müdür Muavini 
Vilâyet ve Kumandanlık Mu
haldin Şubesi Kâtibi 
Kâtibi 
Hâkim adayı 

10 

25 

1 

1 

1 
1 

102 

350 
300 

1 100 

950 

350 
350 
450 

1 750 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

MERKEZ 
Müsteşar 

ÎLLER 

8ivil Sa vunma Başl<anlığı 

Savunma Uzmanı 10 1 250 
Sivil Savunma Uzmam (özek 
teşekkül ve müesseseler için) 176 1 250 
Sivil Savunma Uzmanı (özel 
teşekkül ve müesseseler için) 197 1 100 
Nahiye Tahrirat Kâtibi 156 300 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Şube Müdürü 
Nezarethane Memuru 

6 
13 
14 S. 5 nci M Muamelât Memuru 

1 950 
1 350 

24 300 

2 
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D. 

îî 
13 
11 
9 

10 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Eczacı 1 450 
Kabüe 1 350 
L â b o r a t u a r Memuru 1 450 
Başkomiser 3 600 
Komiser 9 500 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

5 1 nci Sınıf Hesap Umanı 20 1 100 
8 6 nci Sınıf Hesap Uzmanı 15 700 
9 5 nci Sınıf Hesap Uzmanı 25 600 

10 Hesap Uzman Yardımcısı 75 500 

9 
10 
11 
12 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü 

Hazine Avukatı 10 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürlüğü 

700 

10 1nci Mümeyyiz 
11 2 nci Mümeyyiz 

500 
450 

Merkez Daireleri Muhasebe Müdürlükleri 

Muhasebe Müdür 
Servis Şefi 
Servis Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyk 
Memur 

Yardımcısı 950 
700 
600 
500 
450 
400 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 

6 

6 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
12 
13 
14 

Hazine Genel Müdürlüğü ve MİT. 
Genel Sekreterliği 

Ekonomi Uzmanı (Lisan bilir) 1 
İstatistik Uzmanı (Lisan bilir) 1 
Mütcrcimi Sekrotor 3 
Sekreter (Lisan bilir) 2 
Millî Reasünms murakıbı 1 

1750 
1 7 5 0 
1 750 
1 500 
1500 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Muvazzaf İtiraz Komisyonu 
Başkanı 5 1 100 
Muvazzaf İtiraz Komisyonu 
Üyesi " 10 950 
Verç-i Dairesi Müdürü 38 950 
Takdir Komisyonu Başkanı 4 1 100 
Takdir Komisyonu Başkanı 2 950 
Takdir Komisvonu Başkanı 1 800 
Veznedar ' * 10 800 
Veznedar 10 700 
Veznedar 10 600 
Veznedar 8 500 
Tahsildar 9 500 

7 400 
Tahsildar 4 350 
Tahsildar 1 300 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

9 Darphane Memuru 4 600 
10 Memur 9 500 
3 Teknik Müdür 1 1500 

D. 

~4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
3 

3 
4 
5 
5 
6 
8 
9 

10 
12 

12 
13 

12 
12 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Kimyager (İhtisas yeri) 1 1 
Başhakkâk (İht ı** yeri) 1 1 
Çinkograf (İhtisas yeri) 1 1 
Teknik Şef (ihtisas yeri) 1 1 
Hakkak (İhtisas yeri) 1 1 
Atelye Şefi (İhtisas yeri) 1 1 
Ustabaşı (İhtisas yeri) 2 1 
Ustabaşı (İhtisas yeri) 1 
Sekreter (Lisan bilir) 1 1 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daire Reisi 
Âza 
Âza 
Başraportör 
Raportör 
Servis Şefi 
Memur 
Memur 
Memur 

Özlük İşleri Müdürlüğü 
Memur 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Sevk Memuru 1 
Memur 1 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

250 
500 
250 
250 
100 
100 
100 
950 
500 

500 
250 
100 
100 
950 
700 
600 
500 
400 

400 
350 

400 
40O 

6 Uzman 
Tayım Müdürlüğü 

950 

) o 
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D. Memuriyetin nev'i 

İLLER 

Atatürk Üniversitesi 

A) tdm-e Heyeti 

6 Fakülte Sekreteri 
7 İdare Memuru 
9 Ayniyat ve Levazım Şefi 

10 1 nci Mümeyyiz 
11 2 nci Mümeyyiz 
11 Memur 
12 

1 
2 
3 
4 

B) Öğretim Heyeti 

Profesör 
» 
» 
» 

5 Doçent 
6 
7 

4 
5 
6 

> 
» 

Aded 

1 
1 
3 
5 
7 

14 
10 

10 
20 
20 
20 
35 
60 
65 

<?; öğretm YardmedaK-

Uzman 
> 
> 

2 
3 
4 

Aylık 

950 
800 
600 
500 
450 
450 
400 

2 000 
1 7 5 0 
1 500 
1250 
1 1 0 0 

950 
800 

1250 
1100 

950 

D. 

~7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Asistan 
> 
» 

25 
34 
19 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

B) 

Profesör 

» 
> 

Doçent 
» 

Temel Bilimler Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

2 
2 
2 
2 
1 
4 
4 

&) Öğretim. Yardımcısı 

Asistan 

C) İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim Üyesi 

Profesör 4 

800 
700 
600 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 

2 000 

D. Memuriyeti in nev ı Aded Aylık 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 
5 Doçent 
6 
7 

b) Öğretim Yardımcısı 

7 Asistan 
9 

10 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

D) Makina ve Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim Üyesi 

Profesör 

Doçent 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

b) öğretim Yardımcısı 

7 Asistan 
8 » 
9 

10 

8 800 
8 700 
8 600 
8 500 

E) Orman Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

1 Profesör .1 2 000 
2 1 1 750 
3 » 1 1500 
4 » 1 1250 
5 » 2 1100 
5 Doçent 4 1 100 
6 » 4 950 
7 » 4 800 

b) Öğretim Yardımcı* 

7 Asistan 5 80O 
8 » 5 700 
9 » 5 G00 

10 » 5 500 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

1 — Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar, Meslekî ve Teknik 
Öğretim okulUrı gezici köy kurs-
lan, llköğretmen okulları ve 

İmam - Hatip okulları 

3 Öğretmen 291 1500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Öğretmen 

6 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

160 1 250 

2 - İlkokul Öğretmenleri 

Öğretmen 1 227 

3 - İlköğretim Müfeitişleri 

4 ilköğretim Müfettişi 5 

» 
» 

» 
» 
» 

2 
3 
5 

20 
30 
30 
30 

950 

1250 
1100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 - MUlî Eğitim Bakanhğı okul ve 
kurumlan doktor kadroları 

4 Doktor 

Teknik okullar 

3 Profesör 
4 
5 
6 Profesör 
6 Doçent 
7 

24 
44 
79 

119 
40 
40 

1 2 5 0 
1 1 0 0 

1500 
1250 
1100 

950 
950 
800 

D. 

~9 
10 
4 

6 
7 
8 
5 

9 
10 
8 
8 
0 
7 
5 

Memuriyet m nev ı Aded Aylık 

8 
9 

10 

Asistan 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 

Muhasip 
Kitaplık Şefi 
Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
Ambar Şefi 
Ambar Memuru 
Laborant 
Doktor 
Yatılı Yurdu Müdürü 
Yatılı Yurdu Md. Yardımcısı 
Muamelât Şefi 
Memur 
Kâtip Hesap Memuru 
Ambar Memuru 

11 
6 
4 
8 

16 
20 

7 
1 
1 
1 
4 

17 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

60O 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
700 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
800 

1 100 
700 
700 
600 
600 
600 

Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü 

Başhazırlayı 
Hazırlayım 

» 

cı 
cı 

700 
600 
500 



D. 

~5 

7 

6 
9 
8 
8 

Memuriyetin ııev'i Aded Aylık 

Müdür Yardımcısı (1 nci Sı
nıf Uzman) 3 1 100 
Müdür Yardımcısı (1 nci Sı
nıf Uzman) 5 800 
Filolog 5 950 
Kitaplıkçı (1 nci Sınıf Uzman) 2 600 
Kimyager (.1.-nci Sınıf Uzman) 15 700 
Arşivist (1 nci Sınıf Uzman) 3 700 

7 - Öğrenci yurtları ve Aşevleri 

Yurtlar Aşevleri Müdürü 
(Aynı zamanda Yurdun Md.) 2 
Yurt Müdürü Aşevi Müdürü 1 

>; » 2 
3 

» 6 
Yurt ve Aşevi Md. Yardımcısı 1 
Yurt ve Aşevi Md. Yardımcısı 4 

Atatürk Üniversitesi 

Ç) Ek görev kadroları 

Dekan 4 
Bölüm Başkam 6 

İlkokul idarecileri 
Müdür 10 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
MERKEZ 

Teftiş Heyeti 
Müfettiş 1 

1250 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 

170 
170 

100 

950 

D. 

~7 
8 

12 
13 

10 
13 

8 
9 
11 
8 
9 

10 
9 

10 
10 
11 
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Memuriyetin nev'i Aded 

Müfettiş 2 
2 

Memur 1 
Kâtip 1 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Şef 2 
Kâtip 1 

Aylık 

800 
700 
400 
350 

500 
350 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 
Yüksek Mühendis 
Yük. Müh. veya Yük. Mimar 
Yük. Müh. veya Yük. Mimar 
Yük. Müh. veya Yük. Mimar 

Etüt İstikşaf Fen Heyeti 

Baş Fen Memuru 

Malzeme Fen Heyeti 
Yüksek Mühendis 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

Müh. veya Baş Fen Memuru 
Desinatör 
Memur 
Müh. (Yük. Müh. veya Müh.) 
istimlâk Müfettişi 
İstimlâk Fen Memuru 
Fen Memuru 
Bassam (tht. Mv.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

950 
800 
700 
600 

600 

950 

700 
600 
450 
700 
600 
500 
600 
500 
500 
450! 

D. 

11 

8 
11 
12 
13 
10 
9 

13 
13 

Memuriyeti m nevi Aded Aylık 

11 
12 
12 
13 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 
Memur 4 

Tetkik Müdürlüğü 
Müdür Muavini X 
Memur 2 
Memur 1 
İstimlâk Memuru 1 
Kâtip 1 
Memur 1 
Sipariş Memuru 1 
Ayniyat ve Hesap Memuru 2 

Yap* ve İmar işleri Reisliği 
Yapı İşlen Fen Heyeti 

Müh. veya Baş Fen Memuru 3 

Proje Bürosu 

Ressam (îht. Mv.) 1 
1 

Tesisat Bürosu 

Kalorifer Mütehassısı 1 
Elektrik Teknisyeni 1 
Tesisat Ressamı*(tht. Mv.) 1 

Ceza ve Tevkif Evleri Yapm* 

Fen Memuru Mi. veya Müh. 1 

Muamelât Müdürlüğü 
Memur 1 

1 
Muamelât Memuru 2 

» » 2 

450 

700 
450 
400 
350 
500 
600 
350 
350 

600 

600 
600 

800 
700 
600 

700 

450 
400 
400 
350 

4 

9 

6 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk Müşavir Muavini 1 950 

11 Memur 2 450 

Zatişleri Müdürlüğü Muamelât Kalemi 

11 Memur 1 450 
12 » 1 400 

13 Kâtip 1 350 

Tahakkuk ve Tahsis Kalemi 

12 Memur 1 

Sicü Kalemi 

11 Memur 2 

12 » 2 

Okullar Bürosu 

8 Şef 1 

12 Memur 1 

Malzeme Müdürlüğü Sipariş Kalemi 

9 Şef 1 600 

Tetkik ve Tahakkuk Kalemi 

10 Şef 1 500 

13 Kâtip 1 350 

Ayniyat Muhasipliği 

13 Kâtip 1 350 
Mubayaa, Tesellüm ve Sevk Kalemi 

11 Mutemet 1 450 

400 

450 
400 

700 
400 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

13 Kâtip 1 
13 Hesap Memura 1 
13 Kâtip 1 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 
12 Memur 
13 Kâtip 
8 Mütercim 
9 
9 Müze Memuru 

10 Kütüphane Şefi 

Evrak Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen Memuru 
13 Memur 

İLLER 

Tapı ve İmar İşleri Reisliği 

8 Y. Müh. veya Y. Mimar 5 
9 Y. Müh. veya Y. Mimar 16 

10 Y. Müh. veya Y. Mimar 2 
8 Müh., Mi., veya Baş Fen Me

muru veya Ressam 3 
9 Müh., Mi., veya Baş Fen Me

muru veya Ressam 11 

350 
350 
350 

1 1 0 0 
400 
350 
700 
600 

2 
400 
350 

700 
500 
500 
350 

700 
600 
500 

700 

600 

D. 

10 

11 

12 
9 

12 

8 

9 

10 

11 

12 

5 
6 
8 
9 
8 

10 
8 

8 
9 
9 
9 

11 

Memuriyeti m nev ı Aded Aylık 

Müh., Mi., veya Baş Fen Me
muru veya Ressam 
Müh., Mi., veya Baş Fen Me
muru veya Ressam 
Fen Memuru veya Desinatör 
Mühendis 
Fen Memuru 
Y. Müh., Yük. Mi., Müh,, Mi., 
Fen Memuru veya Ressam 
Y. Müh., Yük. Mi., Müh., Mi., 
Fen Memuru veya Ressam 
Y. Müh., Yük. Mi., Müh., Mi., 
Fen Memuru veya Ressam 
Müh., Mi., Fen Memuru veya 
Ressam 
Müh., Mi., Fen Memuru veya 
Ressam 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat 

Şufoe Mühendisi (Yük. Müh.) 
Kısım Mühendisi (Yük. Müh.) 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 
İstimlâk Baş Fen Memuru 
Mühendis veva Fen Memuru 
Kısım Mühendisi (Y. Müh. ve
ya Müh.) 
Kısım Şefi 
İstimlâk Kısmı Şefi 

» Fen Memuru 
» » » (îht. Mv.) 
» » » (Îht. Mv.) 

14 

11 
11 
2 

4 

18 

27 

16 

18 

500 

450 
400 
600 
400 

700 

600 

500 

450 

15 

veısi 

3 1 
2 
1 
1 
2 

6 
1 
2 
4 
2 
1 

400 

iği 

1 100 950 
700 
600 
700 
500 

700 
700 
600 
600 
600 
450 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

TİCARET BAKANLIĞI 

MERKEZ 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

6 Ressam 1 
7 » 1 

9 Fen Memuru 
10 Ressam (îht. Mv.) 
11 Ressam (îht. Mv.) 
11 Muhasebe Memuru 
11 Hesap Memuru 
10 Veznedar 

9 Başkâtip 
10 Kâtip 
11 » 
13 » 
11 Memur 
10 Tetkik Memuru 
11 > 
11 Dosya Memuru 
11 Ambar Kâtibi 

15 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

600 
500 
450 
450 
450 
500 
600 
500 
450 
350 
450 
500 
450 
450 
450 

950 
800 

îç Ticaret Genel Müdürlüğü 

8 Raportör 1 700 

Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 

8 Raportör .1 700 
9 » 3 600 

D. 

6 
9 

8 

8 

9 
10 
11 
12 

5 
8 
9 

JO 

10 
8 
9 
9 

Aded Aylık 
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Memuriyetin nev'i 

Standardizasyon Müdürlü~ğü~ ~~ 

Raportör 1 
2 

Konjonktür ve Tayın Müdürlüğü 

Raportör 1 

Seferberiik Müdürlüğü 

Müdür 1 

Merkez Daireleri Müşterek 3îemurlan 

Büro Şefi 
Mümeyyiz 
inceleme Memuru 
Memur 

ÎLLER TEŞKİLÂTI 
Basjkontrolör 

Yardımcısı 
Yardımcısı, 2 ade

di Kontrolör 
Baskontrolör Yardımcısı, 6 ade
di Kontrolör 
Kontrolör veya Fen Memuru 
Raportör 

» 
Büro Şefi 

27 

1 
2 

7 
;j 

3 
2 

950 
600 

700 

700 

600 
500 
450 
400 

1 100 
700 

600 

500 
500 
700 
600 
600 

26 

Genel toplam 53 

D. Memuriyet m nev ı Aded Aylık 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
MERKEZ 

500 
400 

Sosyal Hizmetler Merkezi 

10 Ayniyat Mutemedi 1 

12 Dosya Memuru 1 

Kinin Komprime ve ampulleri imalâthanesi 

8 Teknisyen 1 700 

ÎLLER 
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Kurumları 

5 Birinci Sınıf Mütehassıs 5 
6 ikinci Sınıf Mütehassıs 5 
7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 10 
8 Dördüncü Sınıf Mütehassıs 10 
9 Mütehassıs Muavini 40 

Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

5 Müdür 1 
7 idare Tabibi 1 

10 idare Tabibi 4 
10 Yönetim Memuru 1 
12 Mutemet ve satmalma Memuru 1 
12 Ambar Memuru 1 
13 Depo Memuru 1 
14 Kâtip 2 
13 Dosya Memuru 1 

100 
950 
800 
700 
600 

100 
800 
500 
500 
400 
400 
350 
300 
350 

o 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Sağlık MemurUn Okulu 

7 Müdür 1 
8 öğretmen 3 

12 Yardımcı öğretmen 1 
13 Mutemet ve Satmalma Memuru 1 

Sıtma Savaşı 

8 Sıtma Savaş Tabibi 
9 » 

10 » 

Sağhk Memurları 

11 Sağlık Memuru 
12 Sağlık memurları 

Sıtma Savaşı 

9 Sıtma Savaşı Memuru 
13 » 
10 » » 
11 » 
12 » 
11 Depo ve Ambar Memuru 
12 Depo ve Ambar Memuru 

Sağhk Merkezleri 

11 Sağlık Memuru 
12 

Asistanlar 

11 Asistan 

10 
425 

3 
750 
180 
100 
150 

17 
17 

30 
30 

100 

800 
700 
400 
350 

700 
600 
500 

450 
400 

600 
350 
500 
450 
400 
450 
400 

450 
400 

450 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
İLLER 

14 Muhafaza Memuru 

TABIM BAKANLIĞI 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik Memuru 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

14 Kâtip daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Topraksu Genel Müdürlüğü 

I - Merkez Te.küâü 

20 

1 

1 
1 
1 
1 

3 

1 

i 

300 

350 

1 100 
500 
450 
350 

300 

350 

4 Araştırma işleri Müşaviri (Müh.) 1 1 250 
4 Zirai İktisat Müşaviri (Müh.) 1 1 250 
5 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 

Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 2 1 100 
6 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 

Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 2 950 
7 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 

D. Memuriyet m nev ı Aded Aylık 

Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 1 

8 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 
Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 2 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 
İller Kuruluşu 

12 İkinci Sınıf Kontrol Memuru 5 
13 Üçüncü Sınıf Kontrol Memuru 17 
14 Grafik Memuru 1 

Topraksu Gemi Müdürlüğü 

II - Taşra Teşkilâtı 
(Bölge müdürlükleri) 

5 Bölge Müdürü (Yük Ziraat 
Mühendisi) 

5 Başmühendis (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) 

6 Başmühendis (Yüsek Ziraat 
Mühendisi) 

7 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 
Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 

8 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 
Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 

9 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 
Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 

10 Yük. Müh. veya Müh. (Ziraat, 
Orman, Su, İnşaat Mühendisi) 

8 Makina Mütehassısı 
8 Ziraat Teknisyeni 
9 » » 

800 

700 

400 
350 
300 

4 

6 

12 

8 

15 

16 

22 
4 
4 
4 

1 100 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 
700 
700 
600 
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10 Ziraat Töknisyeni 
11 » 
7 idare Şefi 
8 Muamelât Memuru 
9 

10 
11 

500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 

III - İşletmeler 

4 İşletme Müdürü (Yük. Ziraat 
Mühendisi) 2 1 250 

5 işletme Müdürü (Yük. Ziraat 
Mühendisi) 3 1 100 

6 işletme Mühendisi (Yük. Ziraat 
Mühendisi) 6 950 

7 Makina Mütehassısı 2 800 
8 > 2 700 
9 Ziraat Teknisyeni 1 600 

10 > 3 500 
11 » 6 450 

9 Ayniyat Memuru 6 600 
10 Ambar Memuru 6 500 
11 Muamelât Memuru 6 450 

8 Mesul Muhasip 6 700 
10 Muhasebe Memuru 1 500 
11 > » 2 450 
12 » » 3 400 
10 Veznedar 6 500 

214 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
MERKEZ 

BaşmüşavirUk 
6 Müşavir 1 

Özel Kalem Müdürlüğü 
12 Memur 1 
13 » 1 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
13 Memur 1 

Hukuk Müşavirliği 

13 Memur 1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

13 Memur 1 

Uman ve Deniz İşleri Dairesi 
Bakanlığı 

950 

400 
350 

350 

350 

350 

400 12 Memur 2 

Karayolları Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığı 

11 Memur 1 450 

Sivil, Havacılık Dairesi Bakanlığı 

4 Uzman (Meydan Mühendisi) 1 1 250 

Özlük İşleri ve Kütük Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

400 
350 

D. Memuriyetin nevi Aded Aylık 

10 Şef 
11 Memur 

12 Memur 

13 Kâtip 

13 Kâtip 

12 Memur 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüği 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Yayın Müdürlüğü 

Levazım Müdürlüği, 

İLLER 

13 4 neü Smıf Denet Memuru 
13 Memur 

40 

Yüksek Denizcilik Okulu 

(Öğretim Şubesi) 

4 Tatbikat gemisi Kaptanı 1 
5 Tatbikat gemisi 1 nei Zabiti 1 
5 Tatbikat gemisi Basmakinisti 1 
6 Tatbikat gemisi 2 nci Makinisti 1 

10 Tatbikat gemisi Levazım Şefi 1 
10 Tatbikat gemisi Sağlık Memuru 1 
12 Dosya ve Kâğıt Memuru 1 

500 
450 

400 
350 

350 

400 
350 

350 
350 

1 250 
1 100 
1 100 
950 
500 
500 
400 



D. M e r i y e t i n nev'i Aded Aylık 

SANAYİ BAKANLIĞI 
MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 
6 Raportör 1 

Sanayi Dairesi Reisliği 
5 Uzman 1 
3 Mühendis (İhtisas yeri) 1 
4 Mühendis (İhtisas yeri) 9 
5 Mühendis (İhtisas yeri) 11 
4 Sanayi Başmüfettişi (îht. yeri) 2 
5 Sanayi Müfettişi (İhtisas yeri) 4 
4 Ressam 1 
5 Ressam 1 
6 Ressam 1 
2 Başmühendis 2 

Maden Dairesi Reisliği 
4 Mühendis (İhtisas yeri) 1 
5 Mühendis (İhtisas yeri) 5 
6 Mühendis (İhtisas yeri) 5 
7 Mühendis (İhtisas yeri) 4 

Enerii Dairesi Reisliği 
8 Yük. Müh., Müh. (İhtisas yeri) 1 

Diğer merkez memurları 
11 İkinci Mümeyyiz 3 
12 Memur 4 

Savunma Sekreterliği 

3 Savunma Uzmanı 1 

950 

1100 
1 500 
1 2 5 0 
1 100 
1 250 
1100 
1250 
1 100 

950 
i 750 

1250 
1 100 

950 
800 

700 

450 
400 

1500 

D. 

5 
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Savunma Uzmanı 
Savunma Uzmanı 

Sivil Savunma Uzmanlığı 

Sivil Savunma Uzmam 
Sivil Savunma U z ^ m 

İLLER MEMURLARI 

4 Sanayi Bölge Müdürü (İhtisas 
yeri) 

5 Sanayi Bölge Müdürü (IMfeas 
yerli) 

G Sanayi Bölge Müdürü (İhtisas 
yeri) 

1250 
1 1 0 0 

1 2 5 0 
1100 

1250 

1 100 

950 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
MERKEZ TEŞKİLÂTI 

6 2 nei Sınıf Müfettiş 2 
8 Şef 2 
9 Memur 1 

10 Memur 2 
11 Memur 1 

6 Merkezde Turizm ve Tanıtma 
Bürosu Müdürü veya Basm 
Ataşesi (İh. Ye.) 2 

8 Merkezde Turizm ve Tanıtma 
Bürosu Müdürü veya Basm 
Ateşesi (İh. Ye.) 8 

950 
700 
600 
500 
450 

950 

600 

D. Memuriyetin nev i Aded Aylık 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 500 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 250 

Mesken Genel Müdürlüğü 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 500 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 250 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 500 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 1 1 250 

İLLER MEMURLARI 

3 Bölge Müdürü (Yüksek Mü
hendis, Yüksek Mimar veya 
Mühendis Mimar) 3 1 500 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 İmar Müdürü (Yüksek Mü
hendis,Yüksek Mimar veya 
Mühendis Mimar (flit. yeri) 1 1 2 5 0 

5 îmar Şefi (Yüksek Mühendis, 
Yüksek Mimar veya Mühendis 
Mimar) (tht. yeri) 1 1 100 

4 Yüksek Mühendis, Y U M Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 5 1 2 5 0 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendia Mimar 
( İ h t * * yeri) 3 1 5 0 0 

- L/12 -

D. Memuriyetin nev'i 

5 

Aded Ayhk 

Yüksek Mühendis, Yüksel, Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 
Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis Mimar 
(İhtisas yeri) 
Raportör 
Şef 
Şef 
Ressam (İhtisas yeri) 
Ressam (İhtisas yeri) 

2 1 1 0 0 

11 
3 
3 
5 
1 
1 

950 
800 
700 
600 

1100 
950 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 Topoğraf (İhtisas yeri) 3 1 100 

48 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

TOPRAK VE İSKAN ÎŞLERÎ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ 
6 Mimar (İhtisas yeri) 1 950 
7 Fen Memuru 1 800 
8 Fen Memuru 1 700 

6 



O - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 15 

Ordu ihtiyacı igm Millî Savroma BakaaUg. müMefiyeti Kanun.ma göre almanak hayv-anUm 

asgari beden ölçüleri ve fiyat cetveli 

Hizmeti 

Süvari bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sah. Top. Koş. (dip) 
Dağ Top. boşumu 
Nakliye kosmMi 
Nakliye koşumu 
M a k i n i tüfek koşumu 
Makiııah tüfek koşumu 
Mekkâre 
Mekkâre 
Top. tooşum manda 
Top koşumu öküz 
Araba koçumu 
Deve 
Eşek 
Kurt köpeği (nöbet için) 

Cinsi 

Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

- Marda 
Ökü, 
Ökü/ 

-
-

Yüksekliği 
(Mt.) 

1,45 (en az) 
1,45 

•1,43 
1,53 
1,45 - 1,50 
M 8 - 1,42 
1,35 - 1,40 
1,35 - 1,40 
1,36 - 1,40 
1,36 - 1,40 
1,30 - 1,35 

—' 
-
-

_ — 
-
-

Göğüs çevresi 
(Mt.) 

1,65 (en az) 
1,65 
1,60 > 
1,76 
1,65 - 1,70 
1,56 - 1,65 
1,55 - 1,60 
1,53 - 1,58 
1,55 - 1,60 
1,52 - 1,56 
1,50 - 1,55 

-
-
— 
-
-
-

Ortalama fiyatı 
Ldra 

3 500 
3 500 
2 500 
7 500 
6 000 
1500 
1 750 
1250 
1 2 5 0 
1400 
1400 
3 000 
3 000 
2000 
3 0 0 0 

900 
1000 
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T - Cetveli 
(Kurumların satmlacakları taşıtlara ortalama satınalma bedellerini gösterir cetvel) 

Taşıdın cinsi 

1 - ©inek tenezzüh şasi 
2 - Binek tenezzüh şasi (Trafik için) 
3 — Binek tenezzüh şasi küçük (trafik için) 
4 - Station - Wagon tenezzüh ışase 
5 - Arazi binek (4 kişilik) 
6 - Arazi binek (6 kişilik) 
7 - Kaptıkaçtı (Şehirki hizmetleri irin) 
8 - Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri" için) 
9 - Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı) 

10 — Piek - Up (Şehir içi) 
1 1 - Piek - U p ( Ş e h i r d e ) 
12 - Arazi Piek - U p (3 kişilik) 
13 - Arazi Piek - Up (6 kişilik) 
14 — Panel (şehir içi hizmetleri için) 
15 - Panel (şehir dışı hizmetleri'için) 
1 6 - Otobüs SehoolBus (36 kişilik) 
17 _ Otobüs (40 kişilik) 
18 - Kamyon şasisi tam yüklü ağırlığı eti az 9 000 Kg. (otobüs imali 

için) 
19 - Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 7 500 Kg. hk şasi kabin (ben-

zinli veya dizel) 
20 - Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. lık şa:si kabin 
21 - Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg. lık şasi kabin 
22 - Ambulans (şehir içi h i z m e t ı i içi1-) 
2 3 - Ambulans (şehir dışı hizmetler] idn) 
24 - Arazi ambulans 

' 

Diferansiyel 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

4 X 4 
4 X ^ 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 
4 X ^ 
6 X 2 veya 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 

3 X 4 

Fiyatı (Tl.) 

75 000 
80 000 
50 000 
83 000 
40 000 
45 000 
50 000 
65 000 

100 000 
45 000 
47 000 
50 000 
60 000 
45 000 

55 000 -
180 000 
225 000 

100 000 

70 000 
95 000 
200 000 
70 000 
75 000 
90 000 

85 000 
90 000 
60 000 
88 000 
45 000 
55 000 
60 000 
80 000 
110 000 
55 000 
57 000 
54 000 
70 000 
55 000 
65 000 
200 000 
250 000 

130 000 

85 000 
110 000 
250 000 
80 000 
80 000 
100 000 
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R-Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE - 16 

(Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül) 
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1969 yılı Bütçe Kuranıma -bağlı (A/ l ) işaretli (Cari harcamalar), (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) ve (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları) cetvellerinde yer alan tertiplerdeki ödenekler aşağıdaki esaslar dairesinde kullanılır. Anc:4k (cari harcamalar) için (Yatırım 

harcamaları) ndan ve (Yatının harcamaları için de (Cari harcamalar) dan gider yapık iamaz. 

CUMHURİYET SENATOSU 

Üyeler geçici görev yolluğu : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca veyahut Karma Bütçe 
Komisyonu fcarariyle geçici bir görevle gönderilecek üyelerin yol
lukları 11.350 nci maddeden ödenir. Gumhuriyet Senatosunun tati
linde veya ana vermelerinde bu salâhiyet Başkanlığa aittir. 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler tedavi giderleri Başkanlık Divanınca tcsbit edilecek esaslara 
göre 11.370 nci maddeden ödenir. 

Genel İdare geçici hizmetliler ücreti : 
Başkanlık Divanı karariyle tanzim, olunacak muayyen ve muvakkat 
müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel yev
miyeleri ile, diğer genel idare geçici" hizmetUlerinin ücretleri 12.230 
ncu maddeden ödenir. 

İşçi ücretleri : 
Başkanlık Divanı karariyle 12.280 nci maddeden ödenir. 

Tedavi giderleri : 
Doktorlukça verilen ve İdare Amirliğince tasdik edilmiş bulunan 
reçete bedellerinin de bu caddeden ödenebilmesi için dairesince 
tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçeteye bağla
narak saymanlığa ibrazında 12.340 nci maddeden ödenir. 

Basımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Teknik İşler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
3656 sayıU Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla çalışma 
ücreti : 

,(D) ve (E) cetveli hmmetlileriyle 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desine müsteniden fazla çalıştırılacaklara verilecek fazla çahşma 
ücretleri Başkanlık Divam kararma göre 12.411, 12.412 ve 12.414 ncü 
maddelerden ödenir. 

Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu : 
Yurt dışı kurs yolluğu : 

Kongre ve konferanslarla 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönde
rilenlerin dışında muvakkat bir vazife ile inceleme maksadiyle ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin yollukları 12.871 ve 12.874 ncü 
maddeden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.922, 12.923 ncü maddelerde adı geçen top
lantılar, münhasıran Assandde, konferans ve daimî komisyonlara 
aidolup, üyelerin katılmaları, birlik .gruplarının başkanları tara
fından katılma zaruretini ifade eden belgeler ibraz edilmek kaydiyle 
Başkanlıkça takdir olunur. . 
Yolluklarıaidoldukları maddelerden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
;Başkanlık konutu döşem* ve demirbaş giderleri de 13.130 ncu mad
deden ödenir. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Oylama tesislerinde kullamlacak film, foto ve her çeşit giderleri de 
13.140 nci maddeden ödenir. 

Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : 
Emniyet mensuplaarma verilecek tabanca, şarjör, tabanca kılıfı, 
şarjör çantası, manevra kemeri ve yıllık atışlarda kullanılmak üzere 
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•verilecek mermilerin bedelleri ile her türlü giderleri 13.330 ncu 
maddeden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımlan ve giderleri : 
/Saghkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleri ve her nevi 
dişçi malzemesi ile doktorlukça gösterilecek lüzuma binaen perso
nelden bâzılarma gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere 
karşı verilecek süt ve yoğurt bedelleri 13.350 nci maddeden ödenir. 

Araştırma ve soruşturma giderleri : 
A r a n m a ve soruşturma ile ilgili her türlü giderler 14.250 nci 
maddeden ödenir. . 

Kurs giderleri : 
Burs giderleri : 

Kurs öğretmenleriyle öğrencilerine Başkanlık Divanı karariyle tes-
bit edilecek miktarda ücret ve her türlü giderler 14.510 ve 14.520 nci 
maddelerden ödenir. 

Basımevi giderleri : 
Basımevi için lüzumlu her cins kâğıt, basla mürekkebi, matbaa me
tali ve kurşun, kalay, cilt malzeme!eriyle diğer her çeşit matbaa 
malzemeleri ve basımevi personeline verilecek süt ve yoğurt gider
leri basımevi hizmetlilerinin ilâç ve tedavi giderleri memurlara 
tatbik edilen mevzuat dâhilinde 16.110 ncu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 
Ziyafet, 'tören, ağırlama giderleriyle resmî işler için özel başvurma
lara mektup ve telgrafla verilecek cevaplanıl bedelleriyle Başkan
lıkça 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 ağırlama gi
derleri 16.720 nci madideden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri : 
Konutun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe 

kira ve her çeşit giderleri 16.740 nci maddeden ödenir. 

Taşıt Alımları : 

Aded Taşıdın cinsi Nerede kullanılacağı 
, . . 

,1 Binek tenezzüh 4X2 Başkanlık için 
1 Münibüs 

(kaptıkaçtı) 4X2 Hizmet için 

Hizmetlilerin ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : 

Doktorlukça verilen, İdare Amirliğince tasdik edilmiş bulunan re
çete bedellerinin de bu tertipten ödenebilmesi için dairesince tanzim 
•olunan iki nüsha hasta kâğıdmdan birinin reçeteye bağlanarak say
manlığa ibrazı şarttır. Doğum ve ölüm yardımları ise İdare Âmirleri 
karariyle 35.611 nci maddeden ödenir. 

Personele verilecek tayın bedeli : 

•Özel kanunlarına göre tayın bedeli almıyan personele tayın bedeli 
.karşılığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedeli (436 kuruş
tur) lüzum görüldüğü takdirde istiyenlere Başkanlık Divanı kara
riyle bu tayınat erzak olarak verilebildiği gibi nakit olarak da ve
rilebilir. Ve 35.613 ncü maddeden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandığına : 

(Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 

Bu ödenek malî yılbaşında Başkanlık Divam karariyle toptan Cum
huriyet Senatosu Personeli Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandı
ğına 35.710 ncu maddeden ödenir. 
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MİLLEr MECLİSİ 

Üyeler geçici görev yolluğu : S Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca veyahut Karma Bütçe Ko- Yurt dışı kurs yolluğu : 
misyonu karariyle geçici bir görevle gönderilecek üyelerin yolluk- Kongre ve konferanslarla 4489 sayüı Kanuna söre stai için - n d e 
l a n 11.350 nci maddeden ödenir. Millet Meclisinin tatilinde veya i n l e r i n dışında muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle 
ara vermelerinde bu salâhiyet Başkanlığa aittir. ecnebi ı r ıemîcketlere gönderileceklerin yo l lu la r ı 12.871 ve 12.874 

Üyeler tedavi giderleri : I ncü maddelerden ödenir. 

Üyelerin tedavi gideri Başkanlık Divanınca tesbit edilecek esaslarla ! Ahdî münasebetler yollukları : 
.11.370 nci maddeden ödenir. j ^ ^ ^ ^ ^ n c ü ^ ^ a d ı g e e e n 

Genelidare geçici hizmetliler ücreti : j lantılar, münhasıran Assamble, konferans ve daimî komisyonlara 
Millî.Saraylar geçici hizmetliler ücreti : ! aidolup üyelerin katılmaları birlik gruplarının başkanlar! tarafın-

Başkanlık Divanı karariyle tanzim, olunacak muayyen ve muvakkat j «lan katılma zaruretini ifade eden belgeleri ibraz edilmek kaydiyle 
müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik pers'onel ile | Başkanlıkça takdir olunur. 
diğer genel idare geçici hizmetlileri ve Millî Saraylar geçici hizmet- i Yollukları aidoldukları maddelerden ödenir. 

i Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
I 

lileri ücret ve yevmiyeleri 12.231, 12.232 nci maddelerden ödenir. 
îşçi ücretleri : 

Başkanlık Divanı karariyle 12.280 nci maddeden ödenir. 

Tedavi gideri : 
Meclis dofetorluğunca verilen ve idare Amirliğince tasdik edilmiş 
bulunan reçete bedellerinin de bu maddeden ödenebilmesi için daire
since tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçeteye 
bağlanarak saymanlığa ibrazımda 12.340 nci maddeden ödenir. | Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 

Başkanbk konutu döşeme ve demirbaş giderleri de 13.130 ncu mad-
i deden ödenir. 

! Yayın alımları ve giderleri : 
; Oylama tesislerinde kullanılacak film, foto ve her cesit giderleri de 
I 13.140 nci maddeden ödenir. 

! Emmyet mensuplarına verilecek tabanca, şarjör, tabanca kılıfı, 
ı şarjör çantası, manevra kemeri ve yıllık atışlarda kullanılmak üzere 
I verilecek mermilerin bedelleri ile her türlü giderleri 13.330 ncu 
; maddeden ödenir. 

Basımevi personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
Teknik îşler Müdürlüğü personeline verilecek fazla çalışma ücreti : 
3656 sayıü Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla çalışma 
ücreti : 
Millî Saraylar personeline verilecek fazla çalışma ücreti : ; Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 

(D) ve (E) cetveli hizmetlileriyle 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad- i Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleri ve her 
desine müsteniden fazla çalıştırılacaklara verilecek fazla çalışma \ dişçi malzemesi ile doktorlukça gösterilecek lüzuma binaen perso-
Ücretleri Başkanlık Divanı Kararma göre 12.411, 12.412 ve 12.414, j nelden bâzılarına gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere 
12.415 nci maddelerden ödenir. i karşı verilecek süt ve yoğurt bedelleri 13.350 nci maddeden ödenir. 

nevi 
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Araştırma ve soruşturma giderleri : 
Araştırma ve soruşturma ile ilgili her türlü giderler 14.250 nci 
maddeden ödenir. 

Kurs giderleri : 
Burs giderleri : 

Kurs öğretmenleriyle öğrencilerine Başkanlık Divanı karariyle tes-
bit edilecek miktarda ücret ve her türlü giderler 14.510 ve 14.520 nci 
maddelerden ödenir. 

Yiyecek alım ve giderleri : 
Millî Saraylar personeline bir er tayını karşılığı olarak günde iki 
defa verilecek yemek bedelleri bu tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü 
takdirde istiyenlere Başkanlık Divanı karariyle bu tayinat erzak 
olarak verildiği gibi nakit olarak da verilebilir. Ve 15.387 nci 
maddeden ödenir. 

Basımevi giderleri : 
Basımevi için lüzumlu her cins kâğıt, baskı mürekkebi, matbaa me
tali ve kurşun, kalay, cilt malzemeleriyle diğer her çeşit matbaa 
.malzemeleri ve basımevi personeline verilecek süt veya yoğurt gider
leri basımevi hizmetlilerinin ilâç ve tedavi giderleri memurlara 
tatbik edilen mevzuat dâhilinde 16.110 ncu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 
Ziyafet, tören, ağırlama giderleriyle resmî işler için özel başvurma
lara mektup ve telgrafla verilecek cevapların bedelleriyle Başkan
lıkça tensibedilecek diğer ödemeler 16.711 nci 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 ağırlama gi
derleri 16.720 nci maddeden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri : 
Konutun ayd ın l a t ı p ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe 
kira ve her çeşit giderleri 16.740 neı maddeden ödenir. 

Taşıt Alımları : 

Aded Taşıdın cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Binek tenezzüh 4X2 Başkanlık için 

Hizmetlilerin ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : 
Millî Saraylar hizmetlileri ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : 

Meclis ve Millî Saraylar Müdürlüğü doktorluğunca verilen, Meclis 
için idare Amirliğince ve Millî Saraylar için bu müdürlükçe tasdik 
edilmiş bulunan reçete bedellerinin de aidolduğu tertipten ödenebil
mesi için dairesince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından bi
rinin reçeteye bağlanarak Saymanlığa ibrazı şarttır. Doğum ve 
ölüm yardımları ise İdare Âmirleri karariyle 35.611, 35.612 nci 
maddelerden ödenir. 

Personele verilecek tayın bedeli : 

Özel kanunlarına göre tayın bedeli almıyan personele tayın bedeli 
karşılığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedeli (436 kuruş
tur) lüzum görüldüğü takdirde istiyenlere Başkanlık Divanı kara
riyle bu tayinat erzak olarak verildiği gibi nakit olarak da verile
bilir. Ve 35.613 ncü maddeden ödenir. 

Memur ve Hizmetliler Biriktirme ve Yardım Sandığına : 
Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere : 

Bu ödenek malî yılbaşında Başkanlık Divanı Karariyle toptan Mec
lis Memur ve Hizmetlileri Biriktirme Yardım. Sandığına 35.711 nci 
maddeden ödenir. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

Personel giderleri bölümü - Sosyal Yardımlar kesimi - Tedavi giderleri: 

Cumhurbaşkanlığı Başhekimliğince verilen ve Genel Sekreterlikçe 
tasdik edilmiş toulaman reçete 'bedellerinin de ödenebilmesi için 
dairesince tanzim -olunan iki nüsha -hasta kâğıdının hirisinin reçe
teye 'bağlanarak »Saymanlığa ibraz neticesinde 12.340 nci maddeden 
ödenir. 

Ek çalışma karşılıkları - Fazla çalışma ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 22 nci imaddesi gereğince verilecek fazla ça
lışma oi-creti : (D) ve (E) cetveli hizmetlileri ile 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci -maddesine istinaden fazla çalıştırılacaklara verile
cek fazla çalışma ücreti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 
teklifi üzerine Başkanlık Divanı (kararına «öre 12.410 ncu madde
den ödenir. 

Yönetim yollukları kesimi - Cumhurbaşkanı yurt ici seyahat giderleri: 
Harcırah Kanununun 2 nci maddesi gereğince" Cumhurbaşkanının 
yurt, içinde yaptığı seyahatler sırasında vâki' bilcümle masraflar 
12.831 nci maddeden ödenir. 

Yönetim giderleri holümü - Genel yönetimle ilgili alımlar kesimi - Ya
kacak atanları ve giderleri : 

Mutfak ve ofislerin havagazı ve sair yakıt sarfiyatı -da 13.150 nci 
maddeden ödenir. 

Giyim alımları ve giderleri: 
Cumhuıibaşkaıılığı Dairesinde çalışan memur ve hizmetlilere her 
sene olduğu gibi (bu dairem h a v l a n a c a k esaslara göre) verilecek 
giyim eşyalarının bedelleri 13.160 nci maddeden ödenir. 

Genel yönetimle ilgili diğer giderler kesimi - Bahçe giderleri 
Alınacak her çeşit bahçe malzemesi, tohum, fide, gübre bedeli ile 
bahçelerle ügili sair masraflar 13.2*0 nci maddeden ödenir. 

Hizmetlerle ilgili alımlar kesimi - Yiyecek alımları ve giderleri : 

Cumhurbaşkanlığında görevli memur, yaver, hizmetli, polis ve 
işçiler ile Genel Sekreterin muvafakati ile sair vazifelilere verilen 
öğle yemeği ve vazifeleri icabı geceleri de köşkte kalanların 
akşam yemeği ve sabah kahvaltısı giderleri 13.310 ncu maddeden 
ödenir. 

Giyim-kuşam alımları ve giderleri : 

Bahçe işçisine verilecek % elbisesi ve paltosu, muşamba, -çizme, aşçı, 
garson ve sanatkârlara yaptırılacak önlük ve iş ceketi 13.320 nci 
maddeden ödenir. 

Ulaştırma giderleri kesimi - Haberleşme araçları giderleri : 

Telefon santrali ve teleks makinaları için alınacak malzemenin 
bedelleri 13.440 nci maddeden ödenir. 

Çeşitli ödemeler bölümü - Temsil, ağırlama ve tören giderleri keşi-
m i - Ağırlama giderleri : 

Cumhurbaşkanınca verilen ziyafetlerin ve kabullerin her türlü 
giderleri, verilecek bahşiş ve hediyelerle, köşk ve dairelere gelen 
misafirlere ikram için alman çay, kahve, seker , meşrubat ve sigaranın 
bedelleri 1-6.720 nci maddeden ödenir. 

Sosyal transferler bölümü - Dernek, kurum, birlik, kuruluş, sandık ve 

benzeri teşekküllere yardımlar kesimi - Çeşitli yardımlar: 

Kurum ve derneklerle hastalık, doğum, ölüm ve sair sebeplerle 
yardıma muhtaç şahıslara Daire Müdürlüğünün teklifi ve Genel 
Sekreterin muvafakati ile 36.720 nci maddeden ödenir. 
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TAŞIT ALIMLARI 

Taşıtın cindi Nerede kullanılacağı 

5 Binek otomobili 4X2 1ade id iCumhu ı^kamiç in 
4 adedi sefir kabulü, yabancı misafir ve 
resmî (hizmet 

Denetçi ve yardımcıları yolluğu : 

Mahallinde yapılacak hesap tetkik maksadiyle gönderilecek de
netçi ve yardımcıları ile denetçilik mesleğinde bulunmuş Sayıştay 
memurlarından hesap tetkiki ile vazifelendirileceksin Harcırah 
Kanununa göre tahakkuk edecek yol giderleri ve yevmiyeleri 
12.825 nci maddeden ödenir. 

Giyim alımları ve giderleri : 

Evrak mahzen ve arşivlerinde, makina servisinde ve bahçe işlerin
de çalıştırılan memur ve hizmetlilere verilecek iş elbisesi ile hizmet
lilere genel formül esaslarına göre verilecek diğer giyim eşyaları 

3rı 

SAYIŞTAY 

13.160 ncı maddeden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleı 

Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleri ile doktorlukça 
gösterilecek lüzuma binaen personelden bâzılarına gördükleri vazi-
feleri icabı olarak zehirlenmelere karcn verilecek süt ve voğurt be
delleri 13.350 nci maddeden ödenir. 

Hizmetlilere sosyal yardım : 

Daire doktorunun vereceği reçete bedeli ile do ğum yardımları 
35.616 nci maddeden ödenir. 
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CARİ HARCAMALAR 

BÖLÜM : 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

KESİM : AYLIKLAR 

Kuruluş emrine alınanların, işten el çevri lenler in ve açıkta ka
lanların aylıkları ile 3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinde 
sözü geçen ve kadroları bütçenin (D) cetvelinde gösterilen memur
ların aylıkları da 12.110 - 12.199 ncu maddelerden ödenir. 
262 sayılı Kanun gereğince general ve amirallere ödenecek tazmi
nat da bu tertipten ödenir. 

KESİM : ÜCRETLER 

Hizmetliler ücreti 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetliler ile aynı 
kanunda sözü edilen ücretli memurlar ücretleri, is Kanunu hüküm
lerine tabi hizmetlilere gerektiği hallerde ödenecek tazminatlar 
12.210 -12.229 ncu maddelerden ödenir. 
Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlilerin ücreti; 
a) Ecnebi uyruklu olanlara, almakta oldukları kadro ücret 
tutarlarının; 
b) Türk uyruklu olanlara 7244 ve 263 sayılı Kanun esasları 
dairesinde yurt içi zamlı aylık ücret tutarlarının ; 

Bulundukları memleketin ekonomik durumu nazara alınarak 
Amerika Birleşik Devletlerinde çalışan Türk uyruklulara 6 ve 
diğerlerinin 3.50 katma kadar ödenmesine Maliye Bakanı yetkilidir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmü ve özel kanunları 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kara-
riyl'e alman kadrolarda çalışanların ücretleri 12.230 - 12.249 ncu 
maddelerden ödenir. 

Yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücreti : 
Anlaşmaları gereğince ödenecek giderler de 12.251 - 12.259 ncu 
maddelerden ödenir. 

Sözleşmeli personel ücreti : 
Sözleşmeli personelin sözleşmeleri gereğince her türlü istihkaklar, 
ve sözleşmenin bağıtlanmasına ilişkin giderler 12.260 - 12.269 ncu 
maddelerden ödenir. 

Teknik personel ücretleri : 
1 5 . 4 . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Karanım bağlı 
«Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yev
miyeli personel talimatnamesi» ile ek ve değişiklikleri ve bu 
kararnamenin yerine konulacak mevzuat esasları dairesindo yatı
nın dışı hizmetlerde çalıştırılan teknik personele ödenecek istih
kaklar 12.270 -12.279 ncu maddelerden ödenir. 
Maliye Bakanlığında Bütçe reformu ile ilgili olarak yapılacak 
program ve performans Bütçe çalışmalarında ve mevcut sistemin 
geliştirilmesinde ekonomik etkenlik malivot - fayda, konjonktör 
incelemeleri, proje, bütçe ve sistem analklcri islerinde çalışacak 
4/10195 sayılı Kararnameye tabi personel ile matematikçi, istatis
tikçi, iktisatçı, programlama uzmanı, ekonometrik analiz uzmanı, 
bütçe ve sistem analizlerinin yevmiye, istihkak ve diğer ödemeleri 
de 4/10195 saydı Kararname ile bu kararnamenin ek ve tadillerine 
göre bu tertipten karşılanır. 
Yatırım hizmetlerinde çalışanlar dâhil olmak üzere bu statüye 
tabi personel hakkında 6772 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. ' 

İşçi ücretleri : 
İsçi ücretleri ile bu ücretlere ek tediyeler ve İş, Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt kanunları gereğince yapılacak ödemeler, aynî ve 
nakdî yardımlar, huzur ve hakem ücreti ve fazla mesai karşılıklar, 
T2.280 - 12.289 ncu maddelerden ödenir. 
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KESÎM : SOSYAL YARDIMLAR 
Tedavi gidenleri : 

Daire doktorluğunca verilen tasdikli reçete 'bedelleri ile hastaneler
de tedavi gömükte iken hasta memur ve hizmetliye aldırılan ilâç 
bedelleri 2490 sayılı Kanun gereğince ihale yapılan eczanelere hu 
tertipten ödenebilir. 
Sözleşmelerinde hüküm varsa yabancı uzmanların tedavi giderleri 
de 12.340 - 12.349 ncu maddelerden ödenir. 

Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 15 nci mad
denin (E) fıkrası, 34, 38, 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 12.370 -12.379 ncu maddelerden kar
şılanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve prim karşılıkları : 
Mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve 
kesenek kadılıkları 12.380 - 12.389 ncu maddelerden karşılanır. 

KESÎM : EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Fazla çalışma ücret : 
Maliye Bakanlığı makina servisinde mesai saatleri haricinde çalış
tırılacak hizmetlilere aylık 200 liraya kadar ödenecek fazla mesai 
ücreti de 12.410 - 12.419 ncu maddelerden ödenir. 

Huzur ücreti : 
Vergi kanunları gereğince kurulacak komisyonların başkan ve me
mur üyeleriyle, maaşlı olmıyan üyelerine bu kanunlar hükümlerine 
göre verilecek -huzur ücretleri ve zirai kazançlar merkez komisyonu 
üyelerinin ücretleri, 261 sayılı Kanuna müsteniden ittihaz olunan 
5 . 12 . 1963 gün ve 6/2453 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğin
ce kurulacak komisyon üyelerinin huzur hakları ve satış artırma 
eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye âzalarının 
huzur ücretleri ve gayrimuvazzaf üyelerin yol masrafları da 12 420 -
12.429 ncu maddelerden ödenir. 

Konferans ücreti : 
Anlaşma ve onaylarına üniversite veya fakülte yönetim kurulları 
kararma göre verilecek konferans ücretleri ve zaruret halinde 
konferans tercümesi için dışardan temin olunacak tercum.au üc
retleri 12.430, 12.439 ncu maddelerden ödenir. 

Ders ücretleri : 

Kanunlarına göre verilecek ders, egzersiz ve şeflik ücretleri 12.440-
12.449 ncu maddelerden ödenir. 

inceleme, derleme, yenileme ve denetçi ücretleri : 
Tertip baişlıklarındaki -açıklamalara göre ödenir. 

KESİM : TAZMİNATLAR 

Kasa tazminatı : 
7458 sayılı Kanun ile 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesini değişti
ren 395 sayılı Kanım 6851 sayılı Kanun ve diğer kanunlar hüküm
leri gereğince ödenecek kasa tazminatı; 

395 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kıymet muhato olarak; 
Maliye Bakanlığının merkez ve iller kurulusundaki aylıklı memur
ları ile atanmaları Maliye Bakanlığınca yapılan katma bütçeli ida
reler, kurumlar, bina ve arazi vergileri muvazzaf itiraz komisyon
ları ve mütedavil sermayelerin sayman veznedar ve yardımcıları
na ve aylıklı memurlarına 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık 
tutarları ve 395 sayılı Kanundaki nisbetler üzerimden hesaplan
mak suretiyle, 

6851 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince kıymet muhafızı olarak : 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının merkez ve iller kuruluşundaki ay
lıklı memurlarına da 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutar
ları ve 6851 sayılı Kanundaki nisbetler üzerinden hesaplanmak su
retiyle, 

http://tercum.au
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Ödenecek kasa tazminatı ilgili idare bütçesinin kasa t e m i n a t ı mad
desinden ödenir. 

Tayın bedetti ve iaşe bedeli : 
Sonunda muayene kaydiyle 3 aydan fazla hava değişimi alan eratın 
muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilmesi 
halinde geçecek günler için verilecek yiyecek istihkakları ile ko
mando erleri dışında kalan ve kazandan beslenmiyen jandarma 
eratına 4370 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca tesbit edile
cek tâyin ve iaşe bedeli, ayda 165 lirayı geçmemek üzere 
12.530 ncu maddeden ödenir. 

KESİM : İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

Yabancı dil ikramiyeleri : 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
verilecek para mükâfatı 12.610 - 12.619 ncu maddelerden ödenir. 

•KESÎM YOLLUKLAR 
Sürekli görev yollukları : 

Mahallinden temin olunamıyan kalifiye işçilerin yollukları da 12.811 
nei maddeden ödenir. 

Geçici görev yollukları : 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünde 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine istinaden istihdam edilen kontrolörlere, merkezleri 
haricinde çalıştırıldıklan günler için, 6245 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesinin (Ib) fıkrası gereğince müfettiş ve Bakanlık merkez teş
kilâtı kontrolörlerine verilmekte olan yolluk ve yevmiyeleri 12,813 
ncü maddeden ödenir. 

Yurt dışı yollukları : 
Yolculuk yapılmasının zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, 
çalışma veya toplantının gerektirdiği kaydiye aidat ve gidere iştirak 
gibi ödemeler ile dış seyahat harcamaları vergisi de madde başlıkla
rına göre 12.851 - 12.889 ncu maddelerden ödenir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yurt dışı staj 
ve öğrenim giderleri : 

Silâhlı Kuvvetler tarafından staj ve öğrenim maksadiyle yabamu 

ülkelere gönderilen askerî personele Bakanlar Kurulu kararı ile tes
bit edilecek miktardaki dış yevmiye karşılığı aylık ödenekler de 
12.871 nci -maddeden ödenir. 

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 

Bakanlığın yurt dışı resmî ziyaret ve tören giderleri ile bakanlık 
temsilcilerinin idare ettiği veya bu maksatla Bakanlıkça lüzum gös
terilecek toplantı ve törenlere katılacak diğer Bakanlık ve daireler 
ınensuplariyle bu tören ve toplantılardan mühim görülen gendik ve 
uluslararası teşekküllerin kongre ve konferanslarına uluslararası 
siyasi ve iktisadi ilişkiler bakımından yurdumuzdaki derneklerin- ka
tılmaları Bakanlıkça uygun görülen temsilcilerin yollukları büro 
muhabere ve ağırlama masrafları 12.872 nci maddeden ödenir. 

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı seyahat giderleri : 

Bu seyahatlere iştirak ettirileceklerin yollukları ziyafet, hediye ve 
bahşiş giderleri, ziyaret münasebetiyle resmî ve özel teşekküllerle 
şahıslara ödenecek paralar ve ziyaretin gerektirdiği diğer giderler 
12,852 nci maddeden ödenir. 

Bu giderlerden gider vesikası temin edilemiyen veya edilmesi mu
vafık görülmiyenler için ödemiyi yapan zat ile Dışişleri Bakanlığı 
adına heyete katılan en yüksek dereceli memurun müştereken imza 
edecekleri vesika; Başbakanın yapacağı seyahatlerde gideri yapan 
zatın Başbakan tarafından kabul ve imza edilen listeleri gider bel
gesi yerine kaim olunur. 

Yurt dışı tedavi yolluğu : 

211 sayılı Kanunun 68 nci maddesine göre vurt dışında tedavilerine 
lüzum görülenlerin yersizlik sebebiyle ayakta tedavileri halinde 
6245 sayılı Kanunim"34 ncü maddesi gereğince alınacak Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi ile tesbit edilecek kurs yevmiyeleri misillû 
yapdacak ödemeler 12.881 nci maddeden karşılanır. 
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BÖLÜM : 13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kırtasiye alım ve giderleri : 
Büro ihtiyaçlarına ilişkin her ceşit tüketim malzemesi alımları 
ile bunlara bağlı diğer giderler' ,8.110 - 13.119 ncu maddelerden 
ödenir. 

Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defterlerin alım, yapım, hasım 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 işyerlerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği araç, 
gereç ve büro malzemeleri gibi taşınır malların alım, yapım, 
bakım ve onarım 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 
ülkelerden yurda sokulan aynı nitelikteki basma yazı ve resimleri 
satmalma, abone, bastırma, çoğaltma ve ciltleme bedel ve giderleri 
ile telif, tercüme haklarının satmalma ve kiralama ücretleri ve 
bunlara ilişkin diğer giderler 13.140 - 13.149 ncu maddelerden 
ödenir. 

Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik 
münasebetlerle ilgili olarak memleketimiz bilim kurundan veya 
dış ülkeler bilim kurumlariyle tanınmış ilim adamları tarafından 
Türkçeye veya yabancı dillerde doğrudan doğruya, veva işbirliği 
halinde yapılacak yayın masraflarına katılma giderlci de bu 
tertipten ödenir. 

Yakacak alımları ve giderleri : 
Isıtmaya gerekli her türlü madde ve yakıtların satmalma bedel
leri ile bunlara ilişkin her çeşit giderleri 13.150 - 13.159 ncu 
maddelerden ödenir. (Kaloriferli Hükümet konaklarında ikâmet 
eden. Bakanlık ve idarelerin yakacak alımları ve giderleri tertip
lerine konulan ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili 
tertibine aktarmaya Maliye, Bakanı yetkilidir.) 

Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
3656 sayıh Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerden 
odacı, kapıcı, bekçi, dağıtıcı, takipçi, şöför gibi daha ziyade bedenen 
çalışanlara verilecek elbise ve ayakkabı ile üc yılda bir verilecek 
palto ve mantoların ve usta, bahçıvan, fidanca makinist, teknisyen 
kaloriferci ve temizleyici gibi kirletici islerde çalışanlara, ayak
kabı veya lâstik çizmelerin, hizmetine göre verilecek' is elbisesi, is 
gömleği veya tulumların satmalma, yaptırma ve diktirme giderleri 
ile bunlara ilişkin diğer giderler 13.160 - 13.169 ncu maddelerden 
ödenir. 
Kuruluşların mezkûr hizmetlileri için hizmet veya kurumlar ke
simlerinde yer alan giyecek giderleri yukardaki esaslar dairesinde 
giyim - kuşam alımları ve giderleri maddelerinden karşılanır. 

Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karsılanamıyan genel yönetimle 
ilgili alımlarla bunlara ilişkin giderler 13.190 - 13.199 ncu mad
delerden ödenir. 

KERİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

Su giderleri : 
İçme ve kullanma su bedelleri ile bunlara ilişkin giderler 
13.210-13.219 ncu maddelerden ödenir. 

Temizlik giderleri : 
Her türlü temizlik ve temizlik malzemesi ile bunlara ilimin gi
derler 13.220 - 13.229 ncu maddelerden ödenir. 
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Aydınlatma giderleri : 
Her türlü aydınlatma ve soğutma bedelleri ile aydınlatmaya ve 
ışıklandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü madde, eşya ve mal
zeme alımları ve bunlara ilişkin giderler «(Çalıştırıcı kuvvet 
alımları ve giderleri) tertibi olup da bu tertipten yapılması gerekli 
girdeler hariç» 13.230 -13.239 ncu maddelerden ödenir. 

Bahçe giderleri : 
Bahçe yapım ve bakımında kullanılan her nevi madde, malzeme 
ve hizmetlerin satmalma ile bunlara ilişkin her türlü giderler 
13.240 -13.249 ncu maddelerden ödenir. 

Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karş ı lanandan veya tertibi 
bulunmadığından 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 ilgili her türlü ikmal 
madde ve vasıtaların satmalından, üretimleri ve yapımları gider
leri ile bunlara ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve onarım, 
muhafaza 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 
yardımları, 
2. Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve ışıklandırma 
ikmal madde ve vasıtalarının satmalımları, üretimleri ve yapım
ları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve 
onarım, muhafaza ve dağıtım dâhil) giderler, 
3. Çamaşır makinası, hamam ücretleri, kazan, karavana ve ten
cere gibi mutfak lâvazimatı 13.310 - 13.319 ncu maddelerden 
ödenir. 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 

Kanun ve kanuna dayanan tüzük, yönetmelik ve kararnameleri 
gereğince : 
1. Kişilerin giyim ve kuşam ve hayvanların kuşamları ile ilgili 
her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalımları, üretimleri 
ve yapımları giderleri ile bunlara ilişkin her türlü (Depolama, 
bakım ve onarım, muhafaza ve dağıtım dâhil) giderleri, 
2. Silâhlı Kuvvetler kuruluşunda bulunan birlik, kurum, işyeri, 
mehter, bando ve boru takımları ve benzeri teşkillerin giyim, 
kuşam ve yatak levazımatı için gerekli ikmal madde ve vasıta
larının satmalmalan, üretimleri ve yapımları giderleri ite bunlara 
ilişkin her türlü (Depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve da
ğıtım dâhil) giderler, 

Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zeihirleyici olduğu doktor raporu 
ile salbit olan yatırımlar dışındaki işlerden Bakanlığınca kabul edi
len görevlerde bilfiil çalışanlara verilecek giyecek ve koruyucu mal
zemeler. 

Hizmetin icabı olarak genellikle bulunulan mahallin dışında ve 
açıkta vazife gören şoför, seyyar makinist, sinema uzmanları ile trak
tör, dozer ve greyder gibi inşaat makinaları operatörlerine 4 yılda 
ıbir verilecek meşin ceket, 2 yılda ıbir lâstik çizme ve her yıl iş elbi
sesi veya tulumu giderleri, 

13.320 - 13.329 ncu maddelerden ödenir. (Bu hizmetliler için 13.160-
13.169 ncu maddelerden giyim giderleri yapılmaz.) 

Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
1. .Silâhlı Kuvvetlerin savaş gücünün devamını artırmak maksa-
diyle gerekli her türlü harb tesislerinin (elektronik radar, muhabere 
Radyoling sistemleri tesisleri dâhil) kurma, tevdi ve cihazlarının 
konulacağı yerüstü ve yeraltı mahallerinin inişa, bakım ve onarım
ları ile her türlü ikmal maddeleri, tedarik depolama muhafaza ba
kım ve onarım ve dağıtım giderleri ile bunlara ilişkin (depo çimen-



to, demir, kereste) gibi inşaat malzemesi her türlü giderleri, savaş 
cemisi alımı tadil ve tamir giderleri, 
2. Çeşitli kurumların Silâhlı Kuvvetler adına yapacakları hizmetler 
karşılığı ödenecek giderler, 
3. Bütün savaş gereçlerinin özel ve tüzel kişilere karşı, işliyecek-
leri zararlar için verilecek tazminatlar, 
4. iSavaş stoklarının temininin gerektirdiği bütün giderler, 
5. Seyir, hidrografi ve oşinografi cihaz malzeme ve teçhizatın alım, 
yapım, tanzim, tersim, teksir ve ta'b'ı ile muhafazalarım gerektir
diği -giderler, 

6. Tahkimatla ilgili, engelleme, barınaklar, tahkimat tesisleri, hu
dut taşlan, talhkim tesislerine ve cephaneliklerine ait paratoner mal
zemesi alım, onarım ve yapım giderleri, . 

7. Silâhlı Kuvvetlerin her türlü silâhlarla yapacakları atışlarda 
•kullanılacak hedeflerin yapım, bakım, onarım malzemesi ile atış 
alanlarının onarım ve emniyeti ile ilgili diğer giderler 13.330 - 13.339 
ncu maddelerden karşılanır. 

8. 237 sayılı Kanuna göre kullanılan taşıtlar savaş gereci sayılmaz 
ve bu tertipten alınmaz. 

Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : 
1. Her cins ve çeşit hayvan alım, muhafaza, bakım, kurtarma, ve 
dağıtımı ile 'bunlara ilişkin her türlü giderler. 
2. özel ve tüzel kişilere ait hayvanların her çeşit tazmin ve tâviz 
'bedelleri, 
3. Hizmette kullanılan hayvanların özel ve tüzel kişilere karşı işli-
yecekleri zararlar karşılığı verilecek tazminatlar, 
4. Hayvanları yoketme, gömme giderleri ile bunlara ilişkin diğer 
giderler, 13.340 - 13.349 ncu maddelerden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
. Sağlıkla ilgili her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalınma-

ları, üretimleri ve yapımları giderleri ile bunlara ilşkin her türlü 

(Depolama, bakım vn onarım, muhafaza ve dağıtma giderleri dâhil) 
giderler 13.350 - 13.3,19 ncu maddelerden ödenir. 

Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
Fabrika, atelye, dikimevleri ve imalâthanelerle benzeri iş yerlerinde 
çalıştırıcı kuvvet olarak sarf edilen elektrik bedelleri ile bunlara zo
runlu ve yararlı her türlü madde, eşya ve malzeme alımları ve bun
lara ilişkin giderler 13.360 - 13.369 ncu maddelerden ödenir. 

Âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle, askerî hazırlıkların 

gerektirdiği allım ve gidsrler : 
Yiyecek, yem ve yakacak, giyim - kusanı, savaş gereçleri ve savaş 
stokları alım ve giderleri, taşıma giderleri, bina, makina ve teçhizat 
onarımları 13:370 nci maddeden karşılanır. 

Malzeme alımları ve giderleri : 
Hizmetle ilgili alımlar kesiminin diğer- tertiplerinden karşılanama
yan ve yatırım niteliği olmıyan hizmetin özelliği ile ilgili malzeme 
alım ve giderleri 13.380 - 13.389 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : ULAŞTIRMA OtMSRLERlt 

Posta - telgraf giderleri : 
Posta ve telgraf ücretleri ve bunlara ilişkin giderler 13.410 - 13.419 
ncu maddelerden ödenir. 

Telefon giderleri : 
Telefon ücret ve giderleri, hat kiralama telefon aperey alımı, tele
fon telsiz ve nakil giderleri ile abone giderleri 13.420 - 13.429 ncu 
madedlerden ödenir. 
Yeni inşa edilen binalarda bu masraflar yatırım tertiplerinden öde
nir. 

Taşıma giderleri : 
üiğer tertiplerin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen taşıma gider
leri dışındaki taşıma öncesi ve taşıma sonrası giderleri dâhil taşıma 
giderleri ile bunlara ilişkin giderler (konaklama ve barındırma gi-
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derleri dâhil) ve gemi ile deniz araçları kiralanması bedelleri 13.430 -
13.439 ncu maddelerden ödenir. 
Sonunda muayene -kaydiye ile aydan fazla hava değişimi alan era
tın muayene sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilmesi 
halinde geçecek günler için mahallî rayice göre verilecek konaklama 
•ve nakil giderleri de bu tertipten ödenir. 

KESİM : TAŞIT İŞLETME VE ONARMA G f e R L E R İ 

Tahtların işletilmesinde kullanılar, her nevi akar yakıt ve yardımcı 
maddenin, işletmeye gerekli temizlik malzemesinin satınalmmalar 
giderleri ile işletmeye ilişkin vergi, resim, hare ve benzeri giderleri, 
oto radyosu alım, tamir ve a t a e ücreti, aralba vapuru ücreti ve arak
ların özelliklerinin gerektirdiği araç ve gereçler ve yedek parçalar 
dâhil bütün onarım giderleri ile bunlara bağlı her türlü giderler 
13.510 - 13.599 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : KİRA GİDERLERİ 

Taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri ile sözleşmeleri gereğin
ce ödenecek ilişkin giderler ve anlaşmaları gereğince yaibancı uz
manların kira giderleri 13.640 - 13J699 ncu maddelerden ödenir. 
D e l e r i Bakanlığı IBütçesindeki ilgili tertipten büyükelçilik, e l # i k da
imî delegelik ve yardımcı dielegeâk ! e bufttoıaoMufa: ve konsolosluk 
ikametgâh, kançılarya ve otel kiraları ile 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 
ekleri gereğince'makamlarına otomobil talhsis edilenlerin garaj kira
ları ve büyükelçilik ve elçiliklerin nezdinde akredite 'bulundukları 
Devlet hükümetleri ile birlikte yazlığa taşınmaları halinde muvak
katen tutulacak bilûmum otel bina ve garaj kiraları ve mukavelele-
rindeki hükümler gereğince ödenecek eşya kiralan ev sahibi t a r * 
fından yaptırılıp da kira bedeline ilâve edilen tamirat bedelleri tu
tulacak binalar için verilecek komüsyon tellaliye ve belediye v e r * 
ve resimleri .mukaveleleri gereğince ödenecek diğer giderler ödenir 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda mahallî teamüllere göre 
ödenecek devir tazminat ve garanti bedeli «n!bi ödemeler de bu tertip
ten'karşılanır 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibinden Amerikan 
Askerî Yardım Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkan
larının şahsi ikametleri için Bakanlıkça mobilyalı veya mobilyasız 
•olarak kiralanacak binaların mukavelesi gereğince kira bedeli ile 
diğer giderler ödenir. 

Hizmet, kurum ve çeşitli giderler bölümlerinin maddeleri üzerinde genel 
açıklama : 

•14.000 nci (Hizmet giderleri), 15.000 nci (Kurum giderleri ve 16.000 
nci (Çeşitli giderler) bölümlerinin tertipleri hakkında aşağıdaki 
formül1er'uygulanır. 
(Büro giderleri) maddeleri hakkında 13.000 nci (Yönetim gider
leri) bölümünün (Genel yönetimle ilgili alımlar) ile (Genel 
yönetimle ilgili giderler) kesimlerinin maddelerine ilişkin ilgili 
formüller uygulanır. 
(Ulaştırma giderleri) maddeleri hakkında sözü edilen bölümün 
(Ulaştırma giderleri) kesimi maddelerine ilişkin formüller uy
gulanır. 

(Taşıt işletme, ve onarma giderleri) maddelerinden, taşıt, maki-
na ve teçhizat ile sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir nite
likteki makina, teçhizat ve taşıtların isletmesinde kullanılan her 
nevi akar yakıt ve yardımcı maddenin, enerji kaynaklarının, 
işletilmeye ve hareketlendirmeye gerekli temizlik malzemesinin 
satmalınmaları giderleri ve işletmeye ilişkin ver^ , resim, hare ve 
benzeri giderler ve araba vapuru ücreti ve yedek parçalar" dâhil 
bütün onanın giderleri ile bunlara bağlı her türlü giderler ödenir. 
(Kira bedeli) maddeleri hakkında sözü edilen bölümün (Kira be
deli) kesimine ilişkin formüller uygulanır. 
(Giyim - kuşanı alım ve giderleri) maddeleri hakkında sözü edi
len bölümün (giyim - kuşam alım ve giderleri) maddeleri ile 
ilgili 13.320 - 13)329 ncu maddelere ilişkin formüller uygulanır. 
Zaruret halinde yüksek okul öğrencilerine giyim eşyası ve diktir
me karşılığı nakden verilebilir. 
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(Yiyecek alım ve giderleri) maddeleri hakkında sözü edilen bö
lümün 13.310 - 13.319 ncu (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve 
giderleri) maddelerine ilişkin formüller uygulanır. 
(Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında ilgili hizmetin 
ya da kurumun ana hizmetleri ile ilgili her türlü ikmal madde ve 
vasıtalarının satınalınmalan, 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 giderleri) maddeleri hakkında 
13.000 nci bölümün 13.340 - 13.349 ncu maddelerine ilişkin formül

ler uygulanır. 

Diğer alım ve giderler : 
Yukarıda gösterilen maddelerden karşılanamıyan hizmetlerle il
gili her türlü alımlar ve giderlerle bütçelerinde «Huzur ücreti» 
ve «Bilirkişi ücreti» tertipleri buluıımıyan idarelerin bu gider
leri, okul, enstitü ve kurumların 500 liraya kadar küçük onarım
ları ile «Araştırma ve inceleme» «Staj ve tatbikat giderleri» ve 
kadrolu doktoru olmıyan yerlerde vizite ücreti bu maddeden kar
şılanır. 

BÖLÜM : 14.000 HİZMET GİDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 

Mahkeme hardan 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 acılan" dâva, karşıt dâva ve icra 
kovuşturmalariyle sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödeme külfeti yüklenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 415 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile diğer 
hükümler gereğince mahkemelerce re'sen tetkik ve tahkikine 
lüzum görülen hususların gerektirdiği giderler sözleşmeli ve ay-

hklı avukatlan olmıyan idarelerin özel kanunlar gereğince her 
hangi bir dâva için tutacakları avukatın ücreti 14.130 - 14.139 ncu 
maddelerden ödenir. 

Gümrük hizmetleri giderleri : 
Dişarda yaptırılacak tahlil ücretleri, gümrük ambarlarında kay
bolacak eşya tazminatı, kaçak eşya ve hayvanların tasıma, bakım 
ve. koruma giderleri, Danıstayca tekrar incelenmek üzere bozulan 
hâkim kararlarının, hakemlerce yeniden incelenmesi ile bunlara 
ilişkin giderler 14.160 - 14.169 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER 
Kovuşturma, soruşturma, yargılama ve yollama giderleri : 

1. Suçüstülere gidecek adalet memurları ile doktor; bilirkişi 
ve tanıkların ücret ve yol giderleri, ekspertiz gider ve ücretleri, * 
2. İlk iyileştirme ve otopsi masrafları, 
3. Suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkları bir yevdeu diğer 
yere yollama giderim, 
4. Mahkeme ilân bedelleri ile adlî müzaheret giderleri, 
5. Ecnebiler istinabe giderleri, 
6. Medeni Kanunla Nüfus Kanunu' gereğince savcılar tarafından 
açılacak dâvalar giderleri, 
7. Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince hâkimin ve ti
caret sicilli memurunun kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli 
bulunduğu dâva ve işler giderleri, 
8. Nezaret altında bulunanlarla hudut dıgma çıkarılacakların 
ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek 'ecnebilerin ve 
3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme kararı ile başka mahallere 
nakledileceklerin sevk ve iaşe giderleri, 
9. 647 sayılı Kanun gereğince alman tedbir kararlarının infaz ve 
para cezalarının tahsili ile ilgili giderler, 
14.210 - 14.249 ncu maddelerden ödenir. 
Anayasa Mahkemesince, görülmekte olan dâvalar ve incelemeler 
sebebiyle yapılacak her türlü harcamalarla mahkemeye celbine İÜ-
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zum görülen kişilerin yollukları 14.230 ve 14.240 ncı maddelerden 
ödenir. 

Seçim giderleri : 
Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçimlerde kullanılacak 
büro ve malzeme giderleriyle seçim işlerinde görevlendirilecek 
ve mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmet
lilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve hareırahlariyle 
seçimle ilgili bütün giderler 14.940 ncı maddeden ödenir. 

KESİM : MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
VERGİ RESİM 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 ifC Hazinede mevcut değerli ay
niyat ve bağışlanacak ziynet eşyası bilirkişi ücretleri 14.460 -
14.469 ncu maddelerden ödenir. 

DİĞER MALÎ 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 çalıştırı

lacak bilirkişi ücretleri, tescil, ilân, satış ve yönetim giderleri 
sahipsiz malların ve memur konutlarının yönetiminin gerektirdiği 
giderler ve bu konutların kiracılar tarafından karşılanması mûtat 
ve mümkün olmıyan diğer ilişkin giderler 14.492 nci maddeden öde
nir. 

KESİM : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kurs giderleri : 
Kurs ve seminerlerle ilgili her türlü giderler (12.000 nci bölümde 
yer alan yolluklar ve gündelikler hariç) ve teşkilât dışından temin 
olunacakların saat basma otuz lirayı (geçmemek üzere ders ve kon
ferans ücretleri ve yollukları 14.510 - 14.519 ncu maddelerden öde
nir. 

Diğer kurumlarca açılan kurslara iştirak giderleri : 
Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarınca eğitim ve tu
rizmle ilgili olarak teşkilât dışı kişilerin eğitimi için açılacak eğitim 
kurslarının her türlü giderleri de bu tertipten ödenir. 

Burs giderleri : 
Öğrencilere verilen burslarla burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, 
tasdikname, imtihan ve diploma harç ve benzeri giderleri ile ilâç ve 
tedavi -giderleri 14.520 - 14.529 ncu maddelerden ödenir. 

Dıs ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
J 1416 sayılı Kanun uyarınca dış ülkelerde okutulan öğrencilerin eği

tim, öğretim, sağlık ve hijyenle ilgili giderleriyle hastalanan öğren
cilerden yurda gelmelerine lüzum görülenlerin geliş ve öğrenim yer
lerine dönüş yollukları 14.530 - 14.539 ncu maddelerden ödenir. 

Araştırma ve inceleme giderleri : 
Araştırma, inceleme, eğitim, yeti ştirme, geliştirme, sayım ve anket 
hizmetlerinde çalıştırılıp hizmetin aidolduğu daire bütçesinin 12.000 
nci ö l ü m ü n e ıgirmiyen : 

Personelin her türlü özlük hakları : 
Teşkilât drçı, yerli, yabancı, gerçek ve tüzel k%ilere ödenecek bedel, 
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ücret, gündelik, tazminat, ödenek ve diğer istihkaklar, 
Araştırma ve incelemelerle ilgili olarak düzenlenen her türlü sosyal, 
-bilimse1, teknik ve kültürel toplantı ve gezilere katılacakların ve 
öğrencilerin yol ve oturma f e r l e r i , (Öğrenciler için 15 lirayı geç
memek üzere) toplantıya katılmanın zaruri kıldığı kayıt, harç 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 
görülen «Hayvan satmalından dâhil» ikmal madde ve yayın vasıta
larının satınalmmaları, yapımları, kiralanmaları ve onanmları, za
ruri ahvalde taşıma ve sigorta giderleri, 
Sayım ve anketlerin gerektirdiği 33.000 nci bölümün (Ulaştırma 
giderleri) kesimine ilişkin giderlerle taşıt kira bedelleri, 
Yukarda sayılan giderlere ilişkin her türlü giderler 14.540 - 14.549 
ncu maddelerden ödenir. 

istatistik Enstitüsü Başkanlığı sayını, propaganda ve anket gider
leri ile 'bu islerde teşkilât dışında'çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler ile'fazla çalışma ücreti de bu maddelerden ödenir. 

Staj ve öğrenim giderleri : 

Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleriyle staj ve öğrenimle 
ilgili olup teknik ve diğer yardımlar ve 44S9 sayılı Kanun gereğince 
dış ülkelere yollamlanlarm maaşları ile öğrenci baremi arasındaki 
farklar; Millî Savunma Bakanlığının aynı nitelikteki giderleri, 
Stajla ilgili ka'yıt ve diğer öğrenim giderleri 14.550 - 14.558 nci 
maddelerden ödenir. 

Bakanlıklara bağlı ve bakanlıklarla ilgili kurumlarda öğrencilerin 
yapacakkn staj alışmalarını düzenleme yönetmeliğinin 13 nen 
maddesi gereğince öğrencilere yapacakları ödemelerde bu tertipten 
karşılanır. 

Olağanüstü sanat istidatlı çocukları yetiştirme giderleri : 

Kanunları uyarınca yurt içi ve dışında yetiştirileceklerin tedavi, 
ders, araç ve enstrüman giderleri, 
Öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri, sauatlariyle ilgili ola
rak kendilerine yaptırılacak, konser, resital ve sergileri giderleri 
ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sa
natkârlara ödenecek ücretler refakatindekilerle beraber gidecekle
rin temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek duhuliye 
ücretleri, taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine hedi
yeler, sanatlariyle ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve 
refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderler, 
Kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla refakatk-
rindekilerc"Harcırah Kanununun hükümleri gereğince ödenecek yol
luk ve 350 şer lira aylıkları, 
Yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle rcrfakatlerindekilerc gerek. 
harcırah, gerek aylık ödemeleri için tahsilde bulunacakları memle
ketlerdeki Türk öğrencilere tatbik olunan öğenci baremi v e harcı
rahı, 14.559 nen maddeden ödenir. 

Beslenme giderleri : 

İlköğretim kuruluşlarında eğitilenlerin beslenme ve ek gıda madde
leri karşılığı ve belenme eğitimi giderleri 14.561 - 14.569 ncu mad
delerden karşılanır. 

Diğer eğitim giderleri : 
Moral eğitimi için her çeşit malzeme, hizmet, sosyal yardım ve para 
mükâfatları ile'bunlara ilişkin giderler 14.591 nci, halk eğitiminin 
gerektirdiği giderler 14.592 nci, er eğitiminin gerektirdik eratın 
okuma yazması ile ilgili alım ve giderler 14.593 ncü kamp ve din
lenme yerlerinin gerektirdiği alım ve giderler (Muhtaç öğrencilerin 
kamp ve dinlenme giderleri dâhil) 14.594 neü spor ve izcilik çalış
malarının gerektirdiği ahm ve giderler 14.595 nci manevra ye^tat
bikatlarının gerektirdiği a t a ve güderler 14 596 nci özel eğitimlerin 
gerektirdiği alımlar ve giderler 14 597 nci maddelerden ödenir 



— E/18 — 

Diğer tertiplerden harcama yapılabilecek giderler için bu tertipler
den harcama yapılamaz. 

Parasız yatılı öğrenciler pansiyon giderleri : 

Üniversite ve okullar muhtaç öğrenciler pansiyonlarının, büro gi
derleri ile öğrencilerin giyecek, yiyecek, yakacak, harç, ilâç, tedavi 
ve öğrenimlerinin gerektirdiği giderler ve bu konu ile ilgili kondis
yon üyeleri huzur ücreti 14.598 nci maddeden ödenir. 

KESİM : BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 
GİDERLERİ 

Mayın yoketme giderleri : 

Mayın yoketme işlerinin gerektirdiği her türlü alımlarla bu işlere 
ilişkin giderler 14.611 nci maddeden ödenir. 

Uçak kazaları giderleri : 

Uçak kazalarının inceleme, tahkik ve a r a n m a l a r ı ile ilgili her tür
lü giderler 14.651 nci maddeden ödenir. 

KEISİM : SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Malzeme alımları ve giderleri : 

Sağlık hizmetlerinin (Malzeme alımları ve giderleri) maddeleri hak
kında (13.000) nci bölümün 13.350 - 13.359 neu (ISağ;lık araç, gereç 
ve ilâç alımlan ve giderleri) maddelerine ilişkin formüller uygula
nır. 

Diğer alım ve giderleri : 

Sağlık hizmetierinin (Diğer alım ve giderleri) maddelerinden diğer 
maddelerden karşılanamıyan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü 
alım ve giderleri ile sağlık hizmetlerinin gerektirdiği sağlık propa
gandasına i%km makina, alet, cihaz ve benzeri araçlar ve gereçlerle 
ibunların kullanılmasına zorunlu parçalarının satınakna giderleri ile 
13.340 - 13.349 neu maddelerdeki hayvan alımlarına ilişkin giderle
riyle barındırma giderleri ödenir. 13.310 - 13.319 neu (Yiyecek, 

yem ve yakacak alımları ve giderleri) maddelerindeki giderler 
14.749 neu ve 14.789 neu maddelerden ödenir. 

KESİM : TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Malzeme alımları ve giderleri : 

a) Mevzuatı uyarınca, göstermeli eğitimlerin (Demonstrasyon-
i lann), tarımsal koruma ve savaşların, çiftçi, yetiştirici, üretici, 

eğitim tesislerinin (Yetiştirme kamplarının ve kurslarının) araş
tırmaların, üretimin ve tohumlamanın, her nevi yapı malzemesinin 
gerektirdiği satmalmmalar ve yapım giderleri, 

b) Tarımsal hizmetlerin, tarımsal kurumların, laboratuar lar ın 
ve atelyelerin gerektirdiği ve yatırım niteliğinde bulunmıyan ma
kina, âlet, teçhizat, tesisat ve motorsuz taşıtlarla bunların yedek 
parçalarının satmalmmaları yapımları giderleri ile (Taşıt isletme 
ve onarma) maddelerinden karşılanmıyan aynı nitelikteki işletme 
ve onarma giderleri, 

c) Her türden bitkilerle üretim organları, tarımsal ürünler, to
humlar, tabiî ve ticari gübrelerle bu nitelikteki maddeler, hayvan to
humları, avu malzemeleri satmalına, üretme ve yapma giderleri ve 
bitkilerle üretim organları ve tarımsal ürünlerin zararsız hale 
getirilmesi, yok edilmesi giderleri ile bunlara ilişkin her türlü 
giderler (depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve doğıtım gider
leri dâhil), 

d) Tarımsal hizmet, araştırma, tarım, kurum ve lâboratuvarlan 
ile ilgili olup yatırım sayılmıyan her türlü ikmal madde ve vasıta
ları satmalmmaları, üretim ve yapımları giderleri ile bunlara 
ilişkin her türlü giderler (depolama, bakım ve onarım, muhafaza 
vedağıtmı giderleri dâhil), 
e) İhale yolu ile yapılacak mücadelenin gerektirdiği giderler, 
f) 13.310 - 13.340 nci maddelere ilişkin formülün giderleri ile 
hayvansal organlar ve ürünler alımları giderleri 14.816, 14.826, 
14.836, 14.846 ve 14.856 nci maddelerden ödenir. 
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Diğer alım ve giderler : 
Büro giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt işletme ve onarma gider
leri, kira bedeli, giyim - kuşam alım ve giderleri, malzeme alım 
ve giderleri ve yiyecek alım ve giderleri maddelerinden karşılana-
mıyan ve tarımsal hizmetlerle ilgili her türlü alım ve giderler ve 
tarım hizmetlerinin, tarımsal kurumların ve lâboratuar lar ın 
özelliklerini ilişkin diğer giderleri ile kanuni ödemeler, çiftçi ye
tiştirici kursların her türlü giderleri ve sosyal yardımlar, mükâ
fatlar 14.819, 14.829, 14.839, 14.849 ve 14.859 ncu maddelerden 
ödenir. 

Seyhan ve Gediz sulama projeleri için gelecek malzemenin nak
liye, gümrük ve sair giderleri de 14.819 ncu maddeden ödenir. 

Meteoroloji hizmetleri giderleri : 
a) Rasatların (Synoptik, klimatolojik, aerolojik, aeronotik, fono
lojik, hidrolojik, hidrometeorolojik rasatlarla bunların kolları 
dâhil) ve meteorolojik istatistiklerin gerektirdiği ve yatırım sa-
yılmıyan her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satınalınmalan, 
üretimleri ve yapımları, giderleri ile bunlara ilişkin (depolama, 
b a k m ve onarım, kontrol ve ayar, muhafaza ve dağıtım giderleri 
dâhil) giderleri ve 15.773 ncü (Taşıt işletme ve onarma) mad
desinden karşılanamıyan aynı nitelikteki işletme ve onarma gi
derleri, 

b) Rasat parkları ve rasat tesis barakalarının yapımı, onarımı 
ve gerekli her nevi yapı malzemesinin satmalına giderleri, 
c) Rasat ve araştırmaların değerlendirilmesinin gerektirdiği ik
mal madde ve vasıtaların satınalınmalan, üretimleri ve yapımları 
giderleri ile bunlara ilişkin diğer giderler. 

d) Meteorolojik araştırmalarla ilgili her türlü ikmal madde ve 
vasıtalarının satınalınmalan ile bunlara ilişkin diğer giderler. 
15.776 ncı maddeden ödenir. 

Taşıt, ulaştırma, giyim - kuşam, yiyecek, kira ve malzeme alımları 

maddelerinden karşılanamıyan meteoroloji hizmetleri ile ilgili di
ğer alım ve giderler 15.779 ncu maddeden karşılanır. 

KESİM : ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Tapulama ve Kadastro işleri giderleri : 

Tapulama ve Kadastro işleri hizmetlerinin 14.916 ve 14.926 ncı 
(Malzeme alım ve giderleri) maddelerinden, 2613 ve 5602 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve değişiklikleri ve bunların yerine konu
lacak mevzuat gereğince yapılacak uygulama giderlerinin gerek
tirdiği her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satınalınmalan, 
üretimleri ve yapından giderleri ve bunlara ilişkin her türlü gi
derler ödenir. 

Nirengi, nivelman ve poligon noktalarının idame ve muhafaza gi
derleri ile kadastro işleri ve tapulama hizmetlerinin diğer madde
lerinden karşılanamıyan hizmetlerle ilgili her türlü alımları ve 
giderleri 14.919 ve 14.929 ncu (Diğer alım ve giderleri) madde
lerinden ödenir. 

BÖLÜM : KURUM GİDERLERİ 

KESİM •. ADALET KURUMLARI GİDERLERİ 

Adlî Tıp Kurulu giderleri : 

Adlî Tıp Kurulu giderlerinin 15.116 ncı (Malzeme alım ve gider
leri) maddesinden otopsi sandıklariyle kimyevî ecza alımları, üre
timleri ve yapımları giderleri ve 13.000 nci bölümün 13.310 -
13.319 ncu ve 13.340 - 13.349 ncu maddelerine ilişkin giderler öde
nir. 

Ceza ve tevkif evleri giderleri : 

Sanık ve hükümlülerin sevk giderleri de 15.122 nci ulaştırma gi
derleri maddesinden ödenir. 
Ceza ve tevkif evleriyle bu müesseseler bünyesindeki okullar gider-
lerinin 15.126 ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinden 
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tutuklu ve hükümlülerin banndmlmaları ile hüküm infazı işlerinin 
gerektirdiği giderler de ödenir. 
Ceza ve tevkif evleri ile çocuk islâh evlerinde alınacak sağlık ted
birleri ile doktor ve diş tabibi olmıyan ceza ve ıslâh 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 
oğitimin- ve öğretimin gerektirdiği ikmal madde ve vasıtalarının 
satmalınmaları, üretimleri ve yapımları ile bunlara ilişkin her 
türlü giderler ödenir. Tıp ve sağlık bilimleri öğretimiyle ilgili 
okulların (Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında ya-
taklı tedavi kurumlan giderleri tertiplerine ilişkin ( M a l i n e 
alım ve giderleri) ile (Diğer alım ve giderler) formülleri de uy
gulanır. 
Okullar giderlerinin (Diğer alna ve giderleri) maddelerinden. 
büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam alın» 
ve giderleri, malzeme alım ve giderleri ile viyecek alım ve gi
derleri maddelerinden karşılanamıyan eğitim, "öğretim, araştırma, 
inceleme, uygulama ve tören hizmetlerinin gerektirdiği giderlerle 
öğrencilerin sağlık, hijyen hizmetleri ve spor faaliyetleri 'ile ilgili 
öderler ve parasız yatılı öğrencilere verilecek yolluk, harçlık mü-
kr.fat hediye giderleri ile öğrencilere-yapılacak sosyal yardımlar 
öğretim vc^gezi taşıt giderleri ile okulların özelliklemle bağlı diğer 
öderler ödenir * 
Güzel Sanatlar akademilerinde dışardan çalıştırılacak sanatkâr 
ve modellere verilecek gündeliklerle akademilerde yapılacak sanat 
hareketleri ile ilgili giderler de (Diğer alım ve giderleri) madde
sinden ödenir. 

KESİM : EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası : 
Enstrümanlar ve orkestra faaliyetleri ile ilgili diğer araç ve gereç

lerin alımları, bunların işletme, ayar, akort, bakım ve onarımları 
ile sigorta ücretleri ve bunlara ilişkin giderleri de 15.316-ne* mad
deden ödenir. 
Yurt içi ve dışında orkestra üyelerinin topluca yapacakları kon
ser gezilerinin (Yolluk ve gündelik hariç) gerektirdiği giderler ile 

yerli, yabancı şef ve solistlerin yollukları ile ücretleri ve tamir atel-
yesi giderleri de 15.319 ncu maddeden ödenir. 

Millî Kütüphane giderleri : 
Mikrofilim, ses bantları, plâklar ve benzeri' gibi millî kütüphane
nin özelliğine ilişkin giderleri de 15.356 ne, maddeden ödenir. 
Kitap patalojisimn gerektirdiği giderler de 15.359 ncu maddeden 
ödenir. 

Çalışma Enstitüsü giderleri : 
Yabane, uzmanların (Yolluk ve gündelikleri hariç) yurt ici gezi 
giderleri de 15.369 ucu maddeden ödenir. 

Kitaplık giderleri : 
(Malzeme ahm ve giderleri) maddesi hakkında 13.000 nci bölü
mün (Genel yönetimle ilgili alımlar) kesiminin (Yayın alımları 
ve giderleri) maddelerine ilişkin formül uygulanmakla birlikte 
teknik ve eğitim araçları tedariki ile eski yazma eserlerin sata
na Imması giderleri de adı geçen maddeden ödenir. 
Kitan patolojisi ve cilt atelyelerinin gerektirdiği giderler de (Difrer 
ahmVe giderleri) maddesinden ödenir. 

Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri : 
Müze, ören yeri, anıt ve kazıların eser, rapor, katalog, tamuna, 
yayımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksüvon-
ları yaptırılması 15.38! nci maddeden ödenir. 
Arkelojik kazı ve sergi giderleri; resim çekme ve gösterme alet 
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 levhaları tadat, tesbit ve numaralama giderleri, müze-
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lerle anıtların ve ören yelerinin iç ve dışlarının tanzimi ve ^ e k 
lendirme, ağaçlandırma giderleri, yurt içinde ve dağında • açılacak 
eski sanat eserleri sergileri ve gerekli sigorta ve muamele'ücret
leri, yurt dışında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının 
icabettirdiği giderler de (Diğer alım ve giderleri) maddesinden 
ödenir. 

KESİM : ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Bölge plânlaması ve pilot bölgeler giderleri : 

Bölge plânlaması ve pilot bölgeler maddeleri hakkında genci for
müller uygulanmakla birlikte harcamalar Birleşmiş Milletlerle 
Hükümetimiz arasında imzalanan anlaşma hükümleri dairesinde 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca 15.411 - 15.419 nen maddelerden 
yapılır. 

Atom Enerjisi Komisyonu giderleri : 
Teknik yardım programı çerçevesi içersinde yurdumuzda hizmet 
görecek 'yabancı uzmanların-mahallî masraflarına iştirak yüzdeleri 
12.252 TIci (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) maddesinden 
ödenir. • ' 
Nükleer kazaya, radyosyona mâruz kalan personelin yurt içinde 
ve icabında yurt dışımla tedavi giderleri 12.340 ncı tedavi giderleri. 
yollukları da yolluklar kesiminin ilgili maddesinden ödenir. 
Radyoaktif ve nükleer enerjilerin hususiyetine göre taşıma gider
leri de 15.432 nci maddeden ödenir. 
Nükleer enerji sahasında tertibedilecek kurslara çağrılacak üni
versite öğrencilerinin yolluk ve gündelikleriyle kursun gerektirdiği 
ders, araç, gereç ve malzeme bedelleri 15.439 ncu (Diğer almı ve 
giderleri)'maddesinden ödenir. 

Kandilli Rasathanesi giderleri : 
Astronomi ve jeofizik ve bu bilimlerin (Güneş fiziği, astro - fizik, 
zaman, enlem değişimi, meteoroloji, yermanyetizmi, sismoloji, 
gravimetre gibi dallan ve rasathane atölyesinin âlet, malzeme ve 
diğer ihtiyaçları ile ilgili 15.476 ncı (Malzeme alım ve giderleri) 
maddesi hakkında meteoroloji hizmetlerine ilişkin formül 15.479 ncu 

(Diğer alım ve giderleri) hakkında hizmet ve kurum giderlerinin 
(Diğer alım ve giderleri) maddesine ilişkin formül uygulanır. 

KESİM : YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Yataklı tedavi kuramlarının (Malzeme alım ve giderleri) madde
leri hakkında 13.000 nci bölümün 13.350 - 13.359 ncu (Sağlık araç, 
gereç ve ilâç alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin formüller 
uygulanır. 

Yataklı tedavi kurumlarının diğer maddelerinden .karşılananı* 
yan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü alım ve giderleri ile 
13.340 - 13.349 ncu maddelerdeki hayvan alımlarına ilişkin gi-
giderleri ve eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ve uygulamanın 
gerektirdiği giderlerle öğrencilerin sağlık ve hijyen hizmetleri ile 
ilgili giderleri ve öğrencilere verilecek yolluk, harçlık, mükâfat, 
hediye ödemeleri ile yapılacak diğer sosyal yardımlar ve sağlık 
hizmetlerinin gerekli kıldığı makina alet cihaz ve benzeri ar .c 
ve gereçlerin ve bunların işletilmesi Ve kullanılmalarında zorundu 
parçalann satmalınmaları ve bunlara ilişkin giderler öğrencilere 
ve yoksul hastalara yapılacak sosyal yardımlar ve akıl İms tah-
ile cibamlılarla ve 'refakat edenlerin yollukları ile ücretsiz has
talar İçin dışardan' çağrılacak tabiplere ödenecek ravic ücretler 
(Diğer alım ve giderleri) maddelerinden ödenir. '" " 

KESİM : SAĞLIK OCAKLARI, SAĞLIK ARAŞTIRMA 
KURUMLARI VE DİĞER SAĞLIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Sağlık ocakları, sağlık araştırma kurumları ve diğer sağlık ku
rumları giderleri maddeleri hakkında (Sağlık hizmetleri giderleri) 
ne ilişkin formüller uygulanır. Ancak Hıfzıssıhha Okulu gider
lerinin (Diğer alım ve giderleri) maddesinden gönüllü insanlar 
üzerinde yapılacak ilmî araştırmalar dolayısiyle bunlara verilecek 
ücretler ve diğer kurumlara'yaptırılacak araştırma giderleri, toplu 
halde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yurt içinde öğretimle 
ilgili olarak yapacklan gezi giderleri ve okulun özelliğinin gerek
tirdiği giderler de ödenir. 
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KESÎM : TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 

Tarım kurumlan maddeleri hakkında (Tarım hizmetleri gider
leri) ne ilişkin formüller uygulanır. 
Meteoroloji kurumları maddeleri hakkında meteoroloji hizmet
lerine ilişkin formüller uygulanır. 

KESİM : DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Büro giderleri : 
Dış kuruluşların kapıcı, bekçi, postacı, çöpçü, temizleyici gibi ma
halli servis personeline teamüle göre ödenecek ücret ve ikramiyeleri 
ile yapılacak teberrularda bu maddeden ödenir. 

Ziyafet giderleri : 
Devleti temsil görevinin gerektirdiği ziyafet, ağırlama, tören ve 
benzeri toplantıların gerektirdiği giderler 15.817 nci maddeden 
ödenir (15.827, 37, 47, 57, 67, 77 dâhil) 

Diğer alım ve giderleri : 
Dış kuruluşların gelenekler icabı kordiplamatik ve korkonsülle-
rin birlikte hareketi icabettirdiği ahvalde hediye ve iadat giderle
riyle çelenk, ilân ve mahallî hayır kurumlarına yapılacak bağış gi
derleri ile daimî hizmetli kadrosu olmıyan kuruluşlarda geçici ola
rak çalıştırılacak dağıtıcıların şehir içi zaruri yol giderleri ve hiz
metlilerin sigorta primleri ve diğer hak edişleri 15.819 ncu mad
deden ödenir. (15.829, 39, 49, 59, 69, 79 dâhil) 

Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
Yurdun turistik varlıklarını ve ulusun yüce yararlariyle ilgili si
yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel kurum ve değerlerini tanıtma 
ve yayma çalışmalarında kullanılacak teşkilât dışı yerli yabancı, 
gerçek ve tüzel kişilere ödenecek, ücret, bedel ve istihkakları ile 
13.140 - 13.149 ncu (Yayın - alımları ve giderleri) maddelerine 
ilişkin formül giderleri, yurdun ve ulusal kurum ve değerleri ta

nıtma hizmetlerinde gerekli her türlü araç ve gereçlerin satmalma 
ve yaptırma giderleri de 15.877 nci maddeden ödenir. 
Madde 15.897 - 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin gerektir

diği giderler : 
Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin okul çağındaki çocuklanm 
okutmakla görevli öğretmenlere ödenecek ücretler için gerektirdiği 
takdirde Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesinin, 16.450 nci (Dış 
memleketlerde Türk kültür ve varlığını koruma ve tanıtma gider
leri) maddesinden 850 000 liraya kadar aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BÖLÜM : 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
KESİM : İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 

Basımevi giderleri : 
Darphane ve Damga Matbaası işçilerine talimatnameleri gereğince 
yapılacak sosyal yardımlar da 16.119 ncu (Diğer alım ve giderle
ri) maddesinden karşılanır. 

KESİM : PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ 
Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri : 

15.877 nci (Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri) ne ilişkin 
formül giderleri ile sergi, şenlik, müzik, bale, tiyatro, folklor ve 
benzeri gösterilerin gerektirdiği giderler ile bunlara ilişkin diğer 
ödemeler 16.310 ncu maddeden ödenir. 

Plân ve yıllık programların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri : 
idareciler ve yatırmcı daireler yöneticiler ile plân ve programlarla 
ilgili olarak yapılacak yurt içi toplantı giderleri : 

Yıllık programların koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgili alım 
ve giderler : 

Plân ve programların ulusal çap ve seviyede tanıtılması için tanıtma 
ve propaganda uygulanması ile ilgili her türlü basın, yayın, 
baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, filim, fotoğraf ve sall
araç, gereç ve malzeme giderleri, 
16.310 ncu maddeden karşılanır. 
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Turizm ve propaganda giderleri : 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi ge
liştirecek yatırım niteliğinde bulunmıyan her türlü etüt ve plânla
rın hazırlanması ve bunların uygulanmasında çalıştırılacak teşkilât 
dışı personele verilecek yolluk, ücret, gündelik ve benzeri ödeme
lerle, yabancı yazar, sanatçı, fikir adamı ve turizm aeentaları gibi 
davet edilmelerinde yurt turizminin propagandası bakımından fayda 
umulan kişilerin anlaşmalar çerçevesinde kalınmak kaydı ile 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 mal
zeme, araç ve gereçlerin satmalma giderleri, yabancı haber ku
rumları ile yapılan sözleşmeler gereğince ödenecek ücretler ve bun
lara ilişkin diğer giderler 16.330 ncu maddeden karşılanır. 

tç ve dış fuar sergiler giderleri : 
Sergilerin gerektirdiği her türlü giderler ile teşvik mükâfatları ve 
satmalmacak 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 ser
gilerle bu galerilerdeki sanat dersanelerinin gerektirdiği giderler 
de bu maddeden ödenir 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 16.370 nci iç fuar ve sergiler gider
leri maddesindeki ödenek il, belediye ve özel idarelere nakden öde
nir. 

Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
Dışişleri Bakanlığınca «Uluslararası politik ve ekonomik ilişkile
rimizin ve dış politikamızın gerektirdiği siyasi tanıtma ve propa
ganda amaçlan çerçevesinde yurdumuza davet edilmelerinde fay
da umulan yabancı basın radyo ve televizyon organları heyet ve 

mensuplarının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi gider
leriyle zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri» 
16.390 neı maddeden ödenir. 

iç ve dış propaganda ve tanıtma giderleri : 
Hizmetle iligili basın, yayın, film ve konferans giderleri ve gerekli 
araç ve gereç alımları ve tanıtma amacı ile yurdumuza davet edil
melerinde fayda umulanların ağırlama, konuklama ve gezi giderleri 
ile zaruri görüldüğü takdirde geliş ve dönüş ücretleri bu maddeden 
ödenir. 

KESİM : ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Bu toplantılara katılmalarında fayda mülâhaza edilmesi dolayı-
siyle davet olunanların yol, ikamet ve yemek ve yurt içi gezi gider
leri ile; yol masrafları kendi ülkelerince karşılanan misafirlerin 
duruma göre ağırlama, konaklama, yurt içi gezi giderleri ve uluslar
arası toplantılar için mûtadolan dİ*er giderler 16 410 - 16 419 ncu 
maddelerden ödenir (Bu toplantıfarda üyeler tarafından ödene
cek aidat ve gidere iştirak payı gibi gelirler iki l i bütçesine «relir 
kaydolunur) 

Millî Türk tıp ve diğer iç kongreler giderleri : 
Geçici olarak istihdam olunacak Steno, daktilo ve simültane tercü
me ücretleri , 
Ağırlama ve gezi giderleri, 
Kongrenin ieabettireceği yönetim ve yayın giderleri, 
Bu toplantılara katılmalarında faydalı mülâhaza edilmesi dolayı-
siyle davet edilen yabancıların yol, ikâmet, yemek ve yurt ici gezi 
giderleri ile; yol masrafları ülkelerince karşılanan misafirlerin du
ruma göre ağırlama konaklama, yurt ilgi geai giderleri ve hu top
lantılar için mûtadolan diğer giderler. 

Uluslararası yurt dışı toplantı giderleri : 
Yolluk hariç uluslararası toplantılarda resmî heyetlerin ağırlama 
giderleri 16.420 -16.429 ncu maddelerden ödenir. 

Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür an-
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l a l a l a r ı n ı n gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası 
kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 
Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya mübadele dolayısiylc 
yurt dışından gelen öğrencilerle diğer- elemanların Türkiye'deki 
masrafi;,ı mukabili ümmet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve ya
dımlama inceleme gezileri giderleri ve İm öğrencilerin her türlü 
öğrenim giderleri, yurt dışma gönderilen elemanların zaruri gi
derleri karşılığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dâhil), 
16.430 ucu maddeden ödenir. 

Uluslararası mahkeme, kurum ve komisyonlar her türlü giderlei : 
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 varlığım koruma ve tanıtma giderleri : 
Bu maddeye konulan ödeneğin (4 600 000) lirası ile bilâhara ilâve 
edilecek ödenek Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın 
muvafakati ile 1 500'<)00 lirası da Başbakanlığın teklifi ile Başba
kanlık Bütçesinin 16.610 ncu maddesine Maliye Bakanlığınca akta
rılabilir. 
Bu konu ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve yayın 
giderleri ile fotoğraf, filim yaptırma ve satmalımı ve yollama/gi
derleri, 
Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ile Türk Sosyal ve 
Kültürel teşekküller, Türk Kurum derneklerinde ve Türk Tarih ve 
kültürü ile ilgili tarihi ve bedii kıymeti haiz binalarda görevli öğ
retmen, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek maaş, ücret 
ve yol giderleri, 
Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların 
bakım, onarım ve yönetim giderleri, bunların kontrol ve teftişi için 

• görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amaciyle fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve 
yabancı ülkelerdeki Türk Kütür Kurumu veya derneklerine yapıl

ması uygun görülecek yardımlar, 
Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya 
Türkiye'de tahsil ve staj yapmaların, mümkün kılmak üzere yapıla
cak yardımlar, 
Dış memleketlerde Türk Kültür varlığını koruma ve tanıtma ko
nusu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının 
önceden yazılı muvafakati alınmak suretiyle alâkalı diğer daire ve 
kurumlarca memleketimize davet olunacak kimselerin yolluk ve za
ruri giderleri, 
Türk Kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amacivle konferanslar. 
konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, 
Türk sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu islerde ehil olduk
ları ve memlektimizi yurt dışında bihakkın temsil edebilecekleri sa
bit olan şahıs ve t op lu luk t an yolluk ve ücretleri ve davet sure
tiyle yabancı memleketlere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uygun 
görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sanat ve kültür kurumlar, 
mensuplarının davet edenler tarafmdan ödenemiyen yolluk ve za
ruri giderleri, 
Türk kültürünü ve sanatına tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertip olunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 
Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlâki bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını takviye gaye
siyle yapılacak giderler ve gönderilecek veya mahallinden temin 
olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların ücret ve yolluk
ları, 
Ynkardaki 2, 15, 4, 5, 8 ve 10 ncu Fıkralardaki formül yurt dışın
daki Türk işçileri için de uygulanır. 
16.450 nci maddeden ödenir. 

NATO ve CSNTO giderleri : 
Güney - Doğu, NATO ve CUNTTO Komutanlar, ile (i ncı taktik Ba
va; Kuvvetleri Komutanının şahsi ikâmetine mahsus ve möbleli ola
rak kiralanan, binanın kira, bedeli, 
NATO ve OENTO Teşkilâtları nezdindeki askerî temsilcilik, mü
şavirlik ve Kd. Sb. lık gibi Türk Teşkilâtı tarafından NATO ve 
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CENTO'nım icabı olarak yapılan lıer çesit hizmet ve temsil gider
leri ile NATO ve CENTO makamlarmın'talebi üzerine ifa edilen. 
geçici görev yollukları, Amerikan Yardım Kurulu (JUSMMAT 
Karargâln) personeli ile bu personelden yurdun muhtelif bölgele
rinde 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 yapıl
mış olan giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı sebepleriyle öde-
nemiycrek borca bırakılan miktarlar, 
16.480 nci maddeden ödenir. 

Birleşmiş Milletler teknik yardım giderleri : 
23 Ocak 1957 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler ve ih
tisas teşekkülleri arasında imzalanan Teknik Yardım teminine mü
tedair Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 2/a fıkrası gereğince Hüküme
timiz namına yapılacak ödemelerin tamamı 16.491 nci maddeden 
ödenir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklık anlaşması giderleri : 
12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan Anlaşma» ve ekleri 
gereğince uygulamanın geliştirilmesi ve anlaşmanın öngördüğü 
dönemleri zamanında geçişin sağlanması ile ilgili olarak Türki
ye'de ve yurt dışında yapılacak 12.000 nci bölüm dışındaki giderlm-
16.493 ııcü maddeden ödenir. 

Bölgesel kalkınma işbirliği giderleri : 
22 Temmuz 1964 tarihli «Üçlü ortak bildiri» esasları çerçevesin
de Türkiye, İran, Pakistan arasındaki kurulmuş olan «Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği» programların,,! gerektirdiği giderlerl,, uz
man, teknisyen, stajiyerler bilim ve sanat'toplulukları m ü b a d e l e n , 
sergi, konferans ve' toplantıların gerektirdiği 12.000 nci bölün, dı-
şmdaki dderler 10.495 nci maddeden ödenir' 

Mit istihbarat ve propaganda giderleri : 
Mit istihbarat ve propaganda plânlarının hazırlanması, bunların 
uygulanması için yapılacak iç ve dış çalışmalar giderleri ve teşkilât 
dışı personele yapılacak tediyeler, yurt istihbarat ve propagandası 
bakımdan fayda umulanlarla yapılacak anlaşmalar karşılıkları, bu 
konularla ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, yayın, 
fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri 16.630 neu madde
den ödenir. 
Mit Kanununda gösterilen hizmetler icabı yapılacak her çeşit is
tihbarat ve propaganda giderlerinden, açıklanmasında; sakınca görü
lenler hakkında 1050 sayılı' Kanunun 204 sayılı Kanunla değişik 
77 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

KESİM : TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN 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 zi
yafet giderleri ile yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve 
davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konuklanmalarının 
ve bu islerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek 
ziyafet, * hediye, çicek, bahşis ve tasıma giderleri ile ziyaretlerin 
gerektirdiği giderici 16 720 -' 16 72if ncu maddelerden ödenir 
Dışişleri Bakanlığınca ağırlama tertibinden aşağıdaki harcamalar da 
yapılır : 
İcabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmî, yabancı mi-
safirlere verilecek ziyafet giderleri, Protokol Genel Müdürlüğünce 
yabancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince yapılan 
"merasimin icabettirdiği giderler ve buralarda vazife alanlara veri-
lecek kumanyalar, misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilen
lerle muhafazaları' için vazifelcndirilenlere yapılacak giderler, 
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Devlet ricalinin dış memleketlere götürecekleri veya gönderecek
leri hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderleri, 
Misafirlerin ikâmetlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzumlu 
görülecek onarım, tefriş ve diğer giderleri ile yabancı misafirlerin 
ikâmet ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk ve binaların kira be
delleri. 

Tören giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan törenlere ilişkin giderler 
16.730 - 16.739 ncu maddelerden ödenir. Dumlupmar ve Çanakkale 
Zafer Bayramı ve Silâhlı Kuvvetler ve üniversiteler açılış tören
lerinin gerektirdiği giderler de bu tertipten ödenir. 

Konut giderleri : 
Yabancı konuklar köşkü giderleri : (Dışişleri B.) 
Misafirlerin ikâmetlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzumlu 
görülecek onarma, tefriş ve diğer giderleri ile kira, bahçe, su, ay
dınlatma, ısıtma ve ulaştırma giderleri 16.740 ncı maddeden ödenir. 
Köşk hizmetlerinin yiyecek giderleri 16.745, giyecek ve bunları 
tamamlayıcı diğer giyim eşyası bedelleri 16.747 nci maddeden öde
nir. 

KESİM : BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bina onanını : 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mal
larla Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşmmaz mallarda 
hizmetin gerektirdiği ve kiralıyım tarafından karşılanması mûtad 
olmıyan zaruri ve 50 000 liraya kadar küçük onarımları, 
Bahis konusu taşınmaz mallarm miktarla sınırlı olmaksızın ayrı 
ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya, badana ve çatı 
onarımları, mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii ve ona
rımları ve mevcut telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin 
(Telefon santrali hariç) tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarım
ları, 

2 000 000 liraya kadar yeni yapım giderleri, 
16.810 - 16.819 ncu maddelerden ödenir, önerge (6) 

Makina ve teçhizat onarımı : 
Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir makina ve teçhizatın 
10 000 liraya kadar onarımları ile onarım malzemesi icabında mu-

.kavele ile teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir gider
leri ve bunlara ilişkin diğer giderler 16.820 - 16.829 ncu maddeler
den ödenir. 

Bakım ve idame giderleri : 
Yol, köprü, tünel, trafik hizmetleri, ağaçlandırma, yol ağaçlandır
ması, karla mücadele, baraj, kanal, kanalizasyon, toprak ' işleri, 
hava meydanları, pist, apron ve teferruatı, spor sahaları, g a z ve 
su tesisleri, bakım evleri ve benzeri konu ve hizmetlerin ve Medeni 
Kanun ile diğer hükümlere göre bu nitelikte sayılan değerlerin 
onarımları ve bakımları ile ilgili • 
1. Taahhüt, 
Emanet, 
Taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
Malzeme, 
Müşavirlik, 
Geçici tesisler, 
için ödenecek paralar ile, 
2. İhale ve taahhüdün, emanet islerinin, takınır ve taşınmaz mal
ların kiralanmasının, is ve Toplu is Sözleşmesi Grev' ve Lokavt 
kanunlarının malzeme satmalına veya imâlinin, kontrollük ve mü
şavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin gerektirdiği giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz mallarm kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler ve bunlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, 
4. Onarım ve bakım hizmetlerinde kullanılan motorlu araçların is
letme, onarma ve bakım giderleri; 
5. Onarım ve bakım çalışmalarının yapıldığı yer, atelye şantiye ve 
benzeri tesislerin 13.000 nci (Yönetim giderleri)* bölümünün 
tertiplerine ilişkin giderleri, 
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6. Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir nitelikteki makina, 
teçhizat ve taşıtların yukarıdaki giderleri ile bunlara ilişkin gider-
leri 16.840 -16.859 ncu maddelerden ödenir. 

BÖLÜM : 17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
GİDERLERİ 

Tertip unvanlarına göre Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin ya
tırım tertipleri formülleri uygulanır. 

NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit giderler : 

1. Yatırımların 21.000 nci, 22.000 nci ve 23.000 nci bölümleri har
cama formülüne ilişkin giderler, 

2. Cari harcamaların 14.000 nci, 15.000 nci ve 16.000 nci bölüm
lerinin (Taşıt, makina ve teçhizat işletme ve onarma giderleri) 
maddeleri harcama formülüne üişkin giderler, 

3. Cari harcamaların 13.000 nci bölümünün (Ulaştırma gider
leri) kesimi harcama formüllerine ilişkin giderler, 

4. Enfrastrüktür hizmetleri ile ilgili her çeşit yurt içi ve yurt dışı 
yollukları, 

5. Enfrastrüktür hizmetleri ile ilgili olarak yurt dışından gelecek 
heyetlerin, cari harcamaların 16.720 nci (Ağırlama giderleri) 
maddesi harcama formülüne ilişkin giderler, 

6. Her çeşit borç ödemeleri, 

7. Enfrastrüktürün gerektirdiği (Taşıt alımları ve NATO üye 
devletlerine ödenen katılma payı hariç) diğer her çeşit giderler, 
6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince Hazi
nece 5 milyon liraya kadar verilecek avanslar, 
17.250 nci maddeden Ödenir. 

YATIRIM HARCAMALARI 
BÖLÜM : 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Etüt ve proje giderleri : 
Yatırımlarla ilgili olarak arazide yapılan etüt, plânlama, test araş
tırma, model ve maket, amenejman, istikşaf, aplikasvon, proje, keşif, 
kontrol, foraj, sondaj, rasat, arazi tasnifi, iskandil, harita, toprak 
etüdü ve dağıtımı, kadastro, tapulama, tapu fen, fotoğraf, filim, 
yarışma, müşavirlik gibi çalışmaların gerektirdiği : 

1. isçi gündelikleri ile İş, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince 
yapılacak ödemeler yardımlar Harcırah Kanunu gereğince öde
necek yurt içi yollulkarı ve fiilen arazi üzerinde çalışacaklara veri
lecek tazminat, hakem ve huzur, bilirkişi ücretleri ve fazla çalışma 
karşılıkları Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek 
karşılıkları, 

2. Malzeme, âlet, cihaz, yedek parça, kırtasiye, basılı kâğıt ve 
yapılan etüt ve proje için zaruri basılı eserlerin satmalma bedelleri 
ile satmalmanm gerektirdiği diğer giderler, 
3. Etüt ve projelerin yapılması için zaruri taşınır ve taşınmaz mal
ların kira bedelleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, 

4. Taşınır ve taşınmaz malların kullanılmasının zaruri kıldığı gi
derler, 

5. Merkez ve idare binaları dışında yapılan etüt ve proje çalışma
larına münhasır olmak üzere bu çalışmaların yapıldığı yerlerin 
ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, yakacak, su, temizlik, aydınlat
ma giderleri, 

6. Etüt ve projelerin istinadettiği eserlerin telif ve tercüme gider
leri, 
7. Geçici tesis ve barakaların kurulmasının zaruri kıldığı giderler, 
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8. Taahhüt için ödenecek paralar ve buna ilişkin giderler, 
9. Devlet Plânlama Teşkilâtının 938 sayılı Kanun hükümleri dâ
hilinde yaptıracağı araştrıına, inceleme, proje giderleri ve koordi
nasyonun zaruri kıldığı giderler, 
(Etüt ve proje giderleri) maddesinden ödenir. 

Teknik personel ücretleri : 
Etüt ve proje işlerinde çalışan 15 . 4 . 1958 tarihli ve 4/10195 sa
yılı Bakanlar Kurulu ^Kararma bağlı «Muayyen ve muvakkat 
müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatna
mesi» ile ek ve değişikliklerine ve bu talimatnamenin yerini alacak 
mevzuata tabi teknik personelin istihkakları ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının 933 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edeceği 
sözleşmeli personel ücretleri «Sosyal sigorta prim ve karşılıkları 
dâhib bu maddeden karşılamr. 
İmar ve İskân Bakanlığının plânlama, araştırma, etüt ve proje işle
rinde çalıştırılacak teknik personel dışında kalan, üniversite ve 
yüksek okul mezunu elemanların, yevmiyeleri, ek istihkakları ve 
istihdamın gerektirdiği diğer ödemeleri de yukarda bahsi geçen 
4/10195 sayılı Kararname ile bu kararnamenin ek ve tadilleri hü
kümlerine göre ödenir. «Bu formül 12.270 nci madde içinde uygu
lanır.» 

Teknik ve sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
D. P. T. nin teknik ve sözleşmeli personelinin yurt içi ve yurt dışı 
geçici görev yolluğu da bu tertipten ödenir. 

BÖLÜM : 22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARI GİDERLERİ 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Yatırım tertiplerinde yor alan yapı, tesis, gemi yapımı ve büviik 
onarımları, çayır, mera, bağ, bahçe, meyvalık, s t i l d i k kurmak fi-

•" dan ve tohum üretme, tarımsal savaş" ve tarunsal ilâçlar çalışmaları 
ile ilgili : 

1. Taahhüt, 
Emanet, 
Taşınır malların kiralanman,, 
Yatırım sahasında olup, yatırın, işleri için gerekli taşınmaz malların 
kiralanması, 
İşçi gündelikleri ile, İş, Toplu İş Sözleşmesi, Grev Lokavt kanun
la;! ve bunlara, ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacak 
ödemeler, yardnnikr, Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yurt i d 
harcırahları, huzur, bilirkişi ve hakem ücreti ve fazla çalışma kar
şılıkları, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim've kesenek 
karşüıkları, 
Malzeme, 
Konrollük, 
Müşavirlik, 
Geçici tesisler, 
için ödenecek paralar ile, 
2. İhale ve taahhüdün, emanet işlerinin, taşınır ve taşınmaz mal
lar kiralanmasının, işçilik ve hizmetlerin, malzeme satmalımı ve 
imalinin, kontrollük ve'müşavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin 
gerektirdiği giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz malların kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler, bunlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, 
4. Yatırım hizmetlerinde kullanılan her cesit makina ve motorlu 
araçların işletme ve onarma giderleri ile yedek parça alım ve ona
rımları, 
5. Merkez ve idare binalarının dışında yatırım çalışmalarının ya
pıldığı arazi ve şantiyelerinin 13.000 ııci (Yönetin/giderleri) bö
lümünün (Kırtasiye "alımları ve giderleri) (Basılı kâğıt ve defter 
alımları ve giderleri), yatırım hacmi ve'süresi ile oranlı olarak 
en az ölçü gözetilmek şartiyle (döşeme ve demirbaş alımlar- ve 
giderleri), (Yakacak alımları ve giderleri) (Su' "idcrîn'ri) ^(Te
mizlik giderleri) (Aydınlatma öderleri) ' (PTT 4 l er I ^ m e v 
zuatın gerektirdik hallerde (Yiy^ek von, ve v ^ C k ; dımh f , v c 

giderleri) (Giyim - kuşam a l ı m l a ve" d e r l e r i ) ' maddelerim* iliş 
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kir. giderler. 
222 saydı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 77 ve 78 nei maddele
rinin (a) fıkraları gereğince yapılacak giderler. 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddelerinden ödenir. 
Tarım, Bakanlığı çiftçi eğitim kamplarının her türlü kuruluş gi
derleri ve çalışmaları için lüzumlu alet, edavat, teçhizat ve malze
melerinin satmalına ve onarma giderleri ile kamp üyesi çiftçilerin 
ücretleri, özel kıyafet ve sağlık giderleri de 22.141 nei (Toprak, su 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden ödenir. 

Teknik personel ücretleri : 
Yapı, tesis ve büyük onarım islerinde çalışan ve 15 . 4 . 1958 ta
rihli 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu karanım bağlı «Muayyen ve 
muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel 
talimatnamesi» ile ek değişildiklerine ve bu talimatnamenin yerini 
alacak mevzuata tabi teknik personelin istihkakları, Sosyal Si
gortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları (Teknik 
personel ücretleri) maddelerinden karşılanır. 

Etüt ve proje giderleri : 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 

Çeşitli yardım anlaşmalarına dayanılarak yatırım hizmetleri için 
yurda getirilen yabancı uzmanlara anlaşmaları gereğince yapılacak 
ödemeler 21.000 ve 22.000 nei bölümlerin ilgili maddelerinden kar
şılanır. 

BÖLÜM : 23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Yatırımla ilgili : 
1. Makina, teçhizat ve bunların yedek parea la r ın ı satmalma ve 
imal giderleriyle montaj giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderle, 
2. Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir nitelikteki, makina, 
teçhizatın büyük onarımları ve yatırım faaliyetinde kulbmlmakta 
olan makina ve teçhizatın diğer onarımları, 

o. îsci gündelikleriylc is, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunlan ve bunlara ilişkin diğer mevzuat".hükümleri gerekince ya
pılacak ödemeler, yardımlar, Harcırah Kanunu gereğince ödenecek 
yurt içi yollukları, hakem ücreti ve fazla çalışma karşılıkları. Sos
yal Sigortala* Kurumuna ödenecek prim ve kesenek k a r ı k l a r ı , 
4. 22.000 nei bölüme ilişkin teknik personel ücretleri, 

5. Jenaratör, projeksiyon, sinema makinası, motor, röntgen ma-
kinası, telafon santrali gibi makina ve vasıtalarla büro ihtiyacı 
dışında hizmetle ilgili keski, teksir, baskı ve matbaa makinaları 
gibi, uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına yönelmiş hiz
met istihsalinde kullanılan makina, alet ve cihazlar ve sabit tesis 
giderleri, 

6. Öğretim ve araştırma müesseseleriyle hastane, lâboratuvar, 
matbaa, atelye d b i iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleşme 
ile ilgili kuruluşların teknik bakımdan teçhizi için hizmetine göre 
gerekli makina, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, ' 
7. Yeniden hizmete açılan 15.000 ve 16.000 nei bölümlerde yer 
alan öğretim, çalışma, is ve araştırma yerlerinin büro ihtivacı dışın
da masa, sıra, sandelycf tabure, etalâj, âlet ve cihaz muhafaza örtü, 
dolap ve vitrinleri, kürsü, yazı tahtası, soba, yatak, karyola, komo
din, gibi hizmetin ifası için gerekli teçhiz ^der ler i ; (Gecmis yıllar 
bütçelerinde hizmete açılmış bulunan kurumların binalarının bu 
gibi teçhiz dderleri i l dü olduğu «Malzeme alımları ve giderleri, 
maddesinden karşılanır.) " 
«Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları, maddesinden kar 
şılanır. 

23.320 sanat modelleri satmalmmaları ve dağıtılması : 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 23.320 nei sanat modelleri sat ı -
nalınması ve dağıtılması maddesindeki ödeneğin tamamı Türkiye 
Halk Bankasına verilebilir. 

Adı ıreçen Banka, verilen ödeneğin Sanayi Bakanlığının tesbit 
ed^eği esaslar ve Bakanlıkça verilecek talimat dairesinde küçük. 
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sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın küçük sanatlar ile 
küçük sanat kooperatiflerinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu koope
ratiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını 
yükseltecek fennî ve mekanik tezgâh ve cihazların satmalmmasım, 
yaptırılmasını, ambalajını, yollanmasını, kurulmasını ve bunların 
kullanılmasını öğretmek üzere açılacak kurslarda çalıştırılacak 
mütehassıslar ve ustalarla küçük sanayicilerin eğitimleri için ya
pılan pilot bölge çalışmalarına diğer teşekkül ve bakanlıklarla 
birlikte iştirak veya doğrudan doğuya Sanayi Bakanlığınca yürü
tülebilmesi için gerekli öğretmenlerin mevzuata göre ödenebilecek 
ücret ve yolluklariyle bu kursların temrin malzemesi ve her türlü 
kurs giderleri, bölgesel mahiyette açılacak devamlı kurslara katıla
caklar için yapılacak giderleri, küçük sanat kooperatiflerinin ge
liştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle yapılacak propaganda 
yayın ve her türlü incelemeler ile bu maksatla açılacak kursların 
her türlü masraflarını karşılamaya sarf eder Alman avadanlık 
tezgâh ve cihazlardan bir kısmını sanat öğretimi kurslarında mu
vaffak olanlara Sanayi Bakanlığınca tesbit edilecek bedelle dağıt
mak ve küçük sanat kooperatiflerinin ve küçük sanat erbabının 
imalâtının tanıtılması, satış ve sürümlerinin temini suretiyle kalkın
malarına yardımcı olmak için memleket içi ve dışı pazarlama im
kânları hazırlamak ve bu imkânları sağlıyacak memleket içi ve dışı 

sergiler açmak veya açılanlara katılmak için gereken masraflar da 
karşılanır. 

Taşıt alımları : 
1. Taşıt ve taşıtlarla birlikte alımları mûtat ekipman giderleriyle, 
şase halinde alman taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin ge
rektirdiği giderler ve 237 sayılı Taşıt Kanunu dışında satmalına-
cak taşıtlar ve bu taşıtların montaj giderleri ve bunlara ilişkin diğer 
giderler hibe yolu ile iktisabedilecek taşıtlar için ödenecek giderler, 
2. Maliye Bakanlığınca Amerika'dan ihtiyaç fazlasından kamu 
sektörü ihtiyacı için sağlanacak makina, taşıt, malzeme ve teçhizatın 
iktisabı ile ilgili her türlü giderler (Tamir bakım nakil tahmil 
tahliye teslim depolama muayene'ekspertiz 'yedek parça giderleri 
dâhil), bölge makina parkları ve müşterek gayret makina parkları, 
tabiî âfetler ve fevkalâde haller ihtiyacı makina stoklarının teşkil 
ve tesisi ve yukarıda açıklanan giderleri ile mezkûr vasıta ve mal
zemelerinin yurt içinde ve yurt dışında ve dağıtıldıkları yerlerdeki 
kontrol, muayene ve ekspertiz giderleri (12 000 nci bölüme giren 
personel giderleri hariç) ve diğer giderleri, 

3. Yatırım hizmetlerinde kullanılacak taşıtların büyük onarımları 
ile bunlara ilişkin giderler, 
(Taşıt alımları) maddelerinden ödenir. 



Aded 

15 
10 
6 
6 

Cinsi 
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TAŞIT ALIMLAEI 

237 sayılı Kanun gereğince almaca], taşıtlar 

BAŞBAKANLIK 

Diferanskl 

Arazi binek (4 kişilik) 4 X 4 
Arazi Pick-Up (3 kişilik) 4 X 4 
Binek tenezzüh şase 4 X 2 
Binek tenezzüh küçük (Trafik 
için) ' 4 X 2 
Binek tenezzüh küçük (Trafik 
için) 4 X 2 
Kamyon tam yüklü alırlığı en 
az 12.000 K*. lık şasi kabin fi X 4 
Ambulans (Şehir ici hizmetleri 
için) * ' 4 X 2 
Motosiklet (200-250 ee. lik) 
Motosiklet (Triportör) üç tekerlekli 
Binek tenezzüh şase > X 2 
Arazi binek (6 kişilik) 4 X 4 
Arazi ?i,k-UD (6 kHlilO -î- X -!• 

MİT 
» 
» 

» 

» 

Nerede kullanıl* acat?ı 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Türkiye Bilimsei ve Teknik Araştırma Kuı urumu 

Binek tenezzüh şase 

25 Arazi binek (6 kişilik) 
25 Arazi Pick-Up (3 kişilik) 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

4 X 2 Bakanl ık Makamı için 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜBÜELMÜ 

4 X 4 Tapulama 
4 X 4 Tapulama 



Aded Cinsi 

10 Kamyon 

Diferansiel 
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ADALET BAKANLIĞI 

Nerede kullanılacağı 

4 X 2 Hakkâri, Van, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Bitlis, Kastamonu, Mardin, Muğla ve Manisa ceza 
evleri için 10 aded kamyon alınması ve karasör yaptırılması. 

1 Binek tenezzüh şase 4 X 2 Bakan için 
1 Binek tenezzüh şase 4 X 2 Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı için 
1 Motosiklet (triportör) üc tekerlekli Evrak Müdürlüğü için 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Aded Cinsi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Bine! 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Kullanılacağı yer 

Gnkur. Bsk. 
Gnkur. II nci Bşk. 
Yüksek Askerî Şûra Üyesine 

» 
» 
» 

Gnkur. Tetfiş Kurulu Üyesine 
» 

» 
Gtokr. Stratejik Pl. 1). Bşk. 
Gnkur. Stratejik Pl. D. Bşk. Mv. 
Gnkur. Testoilât Eğt. D. Bşk. Mv. 
Gnkur. AKGE D. Bşk. 
Gnkur. Ord. Müş. 
Gnkur. BONN Kd. Ataşesine 
M. G. K. Gri. Sek. Yrd'. 

Aded Cinsi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kullanılacağı ye yer 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gnkur. Brüksel 
Kur. Bşk. 

As. Tem. Hey 

M. ıS. B. Müsteşarı 

M. S. B. Personeli D. Bşk. 
M. S. B. Komptnolörlük D. Bsk. 
M. S. B. Teftiş D Bşk 
M S B İnş Emi İskân D Bşk 
Kara Hava AkcademJM K 
Deniz Haıib Akademisi K 
Hava Hanb Akademisi K ' 
Millî Güveniik Akademisi K 
Harb A k ı l O i K K ' 
K 
T ; 

K 
K 
K. 

r K Ort M Y K 
K I - 'B t \ r C n Z l T^ 
K K » W K 
K Y Topçu K ' ' 
K. K Loj *P1 Koor D 

Bsk. 

Bsk. 



Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

~~1 » K. K. K. 1 aıci Zh. Tüm. K. 
1 » K. K. K. Kara Harb O. K. 
1 » K. K. K. 12 nci Tüm. K 
1 » K. K. K. 10 ncu Tüm. K. 
1 » K. K. K. 11 nci Tüm. K. 
1 » K. K. K. 15 ncli Tüm. K. 

Aded Cinsi 

4 A ^ z i p k k " - Up (4 X 4 ve 3 lds i l ik ) 

2 Trayler (No. 1) 

2 Trayler (No. 2) 

2 Trayler (No. 3) 

15 Arazi Bıck - Up (4 X 4 ve 6 fesıM.) 

2 Stfiitîon - "W"ap̂ on (Tcnezzüh şase 4 X 9) 

1 Otobüs (40 kişilik 4 X 2) 

R/CS — 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

1 » K. K. K. 29 ncu Tüm. K. 
1 » Dz. K. K. Donanma K. Yrd. 
1 » Dz. K. K. Harb Filosu K. 
1 » Dz. K. K. Çanakkale Boğa,z K. 
1 » Hv. K. Loj. Bşk. 
1 » Hv. K. Hava Eğt. K. 

Kullanılacağı yer 

A r a ide hanita alımı işlerinde kullanılmak üzere 
M. S. B. 1 nci kademesinin mobil hale getiril
mesi için 
M. S. B. 1 nci kademesinin möbil hale getiril
mesi için 
M. 8. B. 1 nci kademesinin mobil hale getiril
mesi için 
NATO ENF. hizmetlerindeki kontrol teşkilâtı 
personeli için 
NATO ENF hizmetleri teftişine gelen personel 
için 
NATO ENF. nin Merkez Teşkilâtında çalışan 
personelin taşınması için 

73 Aded 



Aded Cinsi 

51 Arazi binek 

70 
10 
3 

10 

10 
10 
25 

138 

Diferansiel 

4~X~4 

4 X 2 
4 X 4 

Binek tenezzüh şase 
Arazi Pick-Up (6 kişilik) 
Arazöz 
Polis tipi komyon-kamyonet 
(Şase) 
Minibüs 
Arazi binek 4 X 4 
Motosiklet (600 cc. çift silindirli ve kapak 

Şaftalı) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Nerede kullanılacağı 

Kaymakamlar için 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Trafik kontrol ve diğer emniyet hizmetlerinde 
Emniyet hizmetlerinde 

Çekme, kurtarma ve kaza tahkik araci gibi hizmet şartlarına göre özel karasörü yaptırılmak üzere 
Emniyet hizmetlerinde 

» » 

Aded 

~ 1 ~ 
1 
1 
1 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar 

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI İÇİN 

kaşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

Btnelk tabüih *u*e 
Bmek tenezzûh şase 
Kaptıkaçtı (Şehir içi) 
Motosiklet (Triportör üç tekerli) 

4X2 Genel Sekreter için 
4X2 Müsteşar için 
4X2 Daimî hizmetler için 

Dağıtım işleri için 



DIŞ TEŞKİLÂT İÇİN 
237 sayılı Kanun gereğince alınacak 

taşıtlar (*) 

Aded Cinsi 

9 Binek tenezzüh şasi 

Beyanı 

Beyrut Büyükelçiliği 
Bükreş Büyükelçiliği 
Londra Büyükelçiliği 
Peşte Büyükelçiliği 
Tiran Büyükelçiliği 
Fildişi Sahili 
Filipinler 
Kinshasa 
Kolombiya 

NOT : 
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DIŞ TEŞKİLÂT İÇİN 
240 sayılı Kanun gereğince yenileriyle 

değiştirilecek taşıtlar (*) 

Aded 

4~X~2 17 Binek tenezzüh" 

Cinsi 

4 X 2 

Beyanı 

Adis-Ababa Büyükelçiliği 
Bangkok Büyükelçiliği 
Belgrad Büyükelçiliği 
Brüksel Büyükelçiliği 
Cakarta Büyükelçiliği 
Cidde Büyükelçiliği 
Cezayir Büyükelçiliği 
Dakar Büyükelçiliği 
Hartum Büyükelçiliği 
Meksiko Büyükelçiliği 
Ortak Pazar D D 
Oslo Büyükelçiliği. 
Ottowa Büyükelçiliği 
Rabat Büyükelçilik 
Şam Büyükelçi l ik 
Şili Büyükelçiliği 
Viyana Büyükelçiliği 

Beyanı 

(V Önceden öngörülmıyen olağanüstü hallerde taşıt sayısı aynı kalmak ve Maliye Bakanlığının muvafakaii alınmak suretiyle satmalınacak ve 
değiştirilecek taşıt cetvellerındkii temsilciiik isimleri arasında ve değiştirilebllecek taşrilar cetvelindeki temsicilk isimlerinde değişiklik yap-
maya Deleri Bakanlığı yetkilidir. 



Aded 

5 
2 

Cinsi 
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Beyanı 

Bisiklet (Erkek için) 237 savdı Taşıt K a n u n n hükümler i gereğince 
Motosiklet dış temsilciliklerde miadını do lduran taş ı t la rdan 

devamlı hizmetler için merkezde ku l landacak 
taş ı t la r 

Binek tenezzüh şasi 4 X 2 Dış temsilcilikler dağıtım hizmetlerinde kullanıl-
Devlet protokol hizmetlerinde kul lanı lmak inak üzere 
üzere. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

10 
1 
1 
1 

22 
5 

10 

4 

Arazi Pick-Up 4 X 4 (3 kişil ik) 
Binek tenezzüh şase 4 X 2 
Sta t ion-Wa-or ı tenezzüh şase 4 X 2 
Kapt ıkaç t ı (şehir içi h i z m e t l m için ) 4 
Arazi Pick-Up 4 X 4 (3 kişlik) 
Otobüs Sehoo lBus 4 X 2 (36 kişilik) 
Arazi Pick-Up 4 X 4 

Arazi kap t ıkaç t ı 4 X 4 şehir dışı 
bir l ikte l âbora tuva r imâli için) 
Kamyon şasesi tam yüklü en az ağır-lığı 7500 kff. 
4 X 2 (gezici k i tapl ık otobüs imâli için) 
Arazi binek 4 X 4 ( 6 kişilik) 
Pick-Up 4 X 2 (şehir dışı) 
Arazi Pick-Up 4 X 4 (3 kişil ik) 
Arazi kap t ıkaç t ı 4 X 4 (şehir dışı) 
Arazi Pic-Up 4 X 4 (şehir dışı) 
Otobüs 4 X 2 (44 kişil ik) şehir içi 

Halk e k t i m i hizmetlerinde 
Orta öğretim hizmetlerinde 
Orta öğretim hizmetlerinde 

X 2 Orta öğretim hizmetler inde 
Ö d e t m e n okullar ı hizmetlerinde 
Öğretmen okulla11 hizmetlerinde 
Teknik öğretim eğitim aracU-ı 
başkanl ık lar ında 

(teçhizatı ile Teknik ü r e t i m eğitim araçlar ı 
U r a n l ı k i a r ı n d a 
Kütüphaneler hizmetinde 

il merkezleri 

il merkezimi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetinde 
Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetinde 
Kandil l i Rasathanes i hizmetlerinde 
Beden İ ş i t i m i ve İzcilik Müdür lüğü hizmetler inde 
Beden i ş i t i m i ve İzcilik Müdür lüğü hizmetler inde 
Ata tük Üniversitesi Tıp Fakül tesi hizmetleri için 

4 

4 

http://merkezde
http://Sta.tion-Wa.gon
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BAYINDIRLIK 

Adcd Cinsi Diferansiel 

1 Binek tenezzüh şase 
1 Station Wagon tenezzüh şase 
6 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmet

leri için) 
4 Piek-Up (Şehir dışı hizmet

leri için) 
1 Arazi' kaptıkaçtı (Şehir hizmet

leri için) 
3 Arazi'Piek-Up (3 kişilik) 

10 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmet
leri için) 

10 Pick-Up (Şehir dışı hizmetleri 
için) 

1 Arazi kaptıkaçtı (Şehir hizmet
leri için) 

1 Station Wagon tenezzüh şase 
(Şehir içi) 

7 Kaptıkaçtı tenezzüh şase (Şe
hir içi) * 

7 Kaptıkaçtı tenezzüh şase (Şe-
hirdışı) ' 

67 Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

4 X 2 
4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 4 
4 X 4 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 4 

4 X 2 

4 X 2 

4 X 2 
4 X 4 

BAKANLIĞI 
Nerede kullanılacağı 

Bakanlık Makamı 
Bakanlık daimi hizmetlerinde 

Demiryollar 

» 

» 
» 

Limanlar 

» 

» 

104 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

2 Otobav (36 kişilik) 

2 Otobüs (44kişlik) 
19 Pick-Up (Şehir dışı) 

5 Kamyon (9000 Kg. şase kabin) 

4 X 2 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

Sosyaıl Hfcmtftler A M e m i s i Anadepo ve Kan-
«*• H a s t a n a için 
isçi nakli için 
Hastaneleriçin 
Depolar için 

28 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Aded Cinsi 

4 Arazi binek 

6 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

6 Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

Diferansiel 

4 X 4 

4 X 4 

4 X 2 

Nerede kullanılacağı 

1 Motosiklet 

129 
17 
4 

150 

12 
162 

45 
33 

4 

Nusaybin, İzmir, Kızılçakçak, Ceylanpmar Gümrük taşra teşkilâtımızda kaçakçılığın 
men ve takibi için ihtiyaçlarına binaen istihdam edilecektir. 
Kapıkule, Edirne, Bodrum, Esenboğa, Çobanbey ve Karkamış Gümrük teşkilâtımızda 
ihtiyaca göre çalıştırılacaktır. 
Pazarkule, Nusaybin, Dereköy, Habur ve iki tanesi de Kilis Gümrük teşkilâtımızda 
olmak üzere kaçakçılığın men ve takibi için ihtiyaçlarına binaen bil fiil çalıştırıla
caktır. 
Bakanlık merkezinde istihdam edilecektir. 

Arazi Pic-Up (3 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 9000 Kg. hk şasi kabin 4 X 2 » 

TARIM BAKANLIĞI 

4 X 4 Tarım hizmetlerinde 
4 X 4 » 

» 

Toplam (Tarım sektörü) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Otobüs School Bus (36 kişilik) 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 9000 Kg. hk şasi kabin 
Pick-Up (Şehir dışı) 

4 X 2 Tarım okulları hizmeterinde 

4 X 2 » » 
4 X 2 > » » 

Toplam (Eğitim sektörü) 
Genel Toplam Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Arazi binek (4 kişilik) 4 X 4 
Arazi Pick-Up (6 kişilik) 4 X 4 
Otobüs School Bus (36 kişilik) 4 X 2 

Veteriner hizmetlerinde 

» 



Aded Cinsi 
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Diferansiel 

2 

84 

6 

22 
20 
80 
15 

143 

40 
20 

6 

66 
3 

Panel (Şehir 
için) 

dışı hizmetleri 

Toplam Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmet
leri için) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Piek-Up (Şehir dışı) 
Arazi Pick-Up (3 kişilik) 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 9000 Kg. hk şasi kabin 

Toplam Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüğü 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi Pick-Up (3 kişilik) 
Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

4 X 4 

4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 

4 X 2 

4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 

Toplam Topraksu Genel Müdürlüğü 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 9000 Kg. l İ şeşi kabin 4 X 2 
Pick-Up (Şehir dışı) 4 X 2 
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmet
leri için) 4 X 2 

Nerede kullanılacağı 

Veteriner hizmetlerinde 

Zirai mücadele hizmetlerinde 

Topraksıı hizmetlerinde 

Pamuk hizmetlerinde 

13 Toplam Pamuk İşleri Müdürlüğü 



Aded 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aded Cinsi 

Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 9000 Kg. lık şasi kabin 
Arazi binek ((i kişlik) 
Kamyon tam yüklü ağırlığı en 
az 7500 Kg. lık şasi kabin (Ben-
zinli veya dizel) 
Arazi Pick-Up (G kişilik) 

Dita.NİCİ 

4 X 2 
4 X 4 

4 X 2 
4 X 4 

Nerede kullanılacağı 

Meteoroloji hizmetlerinde 
» 

2 Arazi binek (4 kişilik) 

1 Binek tenezzüh sese 

Cinsi Diferansici 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

4 X 4 Marmara ve Karadeniz Bölge Liman ve Deniz 
İşleri müdürlükleri için 

SANAYİ BAKANLIĞI 

4 X 2 Müşteşarlık Makamı için 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Nerede kullanılacağı 

1 Station Wagon tenezzüh şasi 
2 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmet

leri için) 
2 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmet

leri için) 
1 Otobüs (36 kişilik) 
1 Pick-Up (Şehir içi) 
1 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 

4 X 2 Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü eğitim hizmetlerinde 

4 X 2 Plânlama eğitim hizmetlerinde 

4 X 2 Bölge plânlama hizmetlerinde 
4 X 2 Yapı araştnma lâboratuvarı hizmetlerinde 
4 X 2 Yapı araştnma lâboratuvarı hizmetlerinde 
4 X 4 Yapı işleri hizmetlerinde 

Belediyelere: teknik eleman yetşitirilmek üzere İmar ve İskân Bakanlığınca açılacak kursun, öğretmen ders saat ücretleri, burs, demirbaş, malzeme 
ve diğer her türlü giderleri 21.811 nci (tmar ve İskân Bakanlığı etüt ve proje giderleri) maddesinden ödenir. 

2 

2 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - SERMAYE TEŞKİLİ 

BÖLÜM : 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Taşınmaz malların : 

1. Kamulaştırılması, 
Arazi, arsa.; bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
maların satmalmması, 
Üzerinde Medeni Kanun ile diğer hükümlere göre aynı haklar tesisi 
için ödenecek bedeller, 
2. Kamulaştırma, satmalma, aynı hak tesisi işlemlerine ilişkin 
giderler, 
Bu arada icra, tahkim, tescil, tezyidi bedel dâvaları dolayısiyle öde
necek miktarlarla resim, hare, masraf ve sözleşmeli avukatı olma
yan genel ve katma bütçeli idarelerin avukat ücretleri ve geçici iş
galin gerektirdiği giderlerle hasara ıığnyan mahsul tazminatı ve 
bunlara ilişkin diğer giderler, 
3. Bu işlerde kullanılacak taşınır ve taşınmaz malların kullanı1
masının zorunlu kıldığı giderler, 

4. İşçi gündelikleri ile iş kanun ve mevzuatı gereğince yapılacak 
ödemeler, 

32.100 - 32.900 ncü maddelerden ödenir. 
II - TRANSFERLER 

BÖLÜM : 33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

KESİM : İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE 

İKTİSADİ TRANSFERLER 
Belirli bir süre içinde işletme açığından kurtulamıyacak olan kuru
luşlara; ezcümle Devlet Demiryolları isletmesine ve borçlanma gü

cünü yitirmiş belediyelerin programlanan yatırımlarım gerçekleştir
mek amacı ile İller Bankasına; kuruluş kanunlarına göre ve Hü
kümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle zarara uğrıyan iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yardımlar 
33.111, 33.112, 33.113 ncü maddelerden ödenir. 
33.113 ncü maddedeki ödeneğin 100 milyon lirası 5116 sayılı Ka
nuna göre tesis edilen belediyeler fonundan karşılanamıyan tahsis
ler için, İller Bankasının 1969 yılı programında mevcut yönetmelik 
hükümleri gereğince ve tamamen tahsis edilerek kullanılır. 

BÖLÜM : 34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ihracatı geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli 
idarelerle kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve ödemeler : 

İhracatın geliştirilmesi gayesine matuf program ve projeleri destek
lemek ve özellikle pazarlama ve ihracatı teşvik için ağırlık verilen 
diğer konularda kamu sektörünce yapılan çalışmalara yardımcı 
olmak üzere genel ve katma bütçeli idarelerin mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplerine Devlet Plânlama Teşkilâtının teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. Aynı' maksatlarla kamu teşeb
büslerin de yapılacak ödemeler de 34.110 ncu maddeden karşılanır. 

Yaş meyva ve sebze ihracat giderleriyle zarar karşılığı : 

Yaş meyva ve sebze ihraç eden ihracatçı kooperatif ve firmaların 
zarar ihtimali karşısında ihracattan çekinmeleri halinde Ticaret 
Bakanlığının teşviki ile dış memleketlere İGEME'nin kontrolü al
tında yapılacak ihracattan mütevellit zararların karşılanması ve 
ihracın gerektirdiği ve zorunlu kıldığı bir kısım masrafların öden-
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mesi, Maliye ve Ticaret bakanhklariyle İGEME tarafından müşte
reken kararlaştırılarak 34.273 ncü maddeden ödenir. 

Mahallî idarelere yardım : 
Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek 

üzere il özel idarelerine yardım : 
Bu yardım : 
1. İktisaden geri kalmış bölgelerdeki köylerin toplumsal kalkm-
masiyle ilgili faaliyetlere, 

2. Tamamlanmak üzere olan sosyal ve ekonomik hizmetlere önce
lik tanınmak kaydiyle yapılır. Sarf usulleri Köy İşleri, Maliye ve 
İçişleri bakanhklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından müş
tereken tesbit edilecek esaslara göre düzenlenir. Ve Toprak İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 34.350 nci maddesinden ödenir. 

KESİM : İKRAZLAR VE AVANSLAR 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ikraz : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere işletme açığı 
ve yatırımları için, Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara gö
re yapılacak ikrazlar 34.553 - 34.559 ncu maddelerden ödenir. 

Yardım ve ödünç verme : 
D e l e r i BateanlığTuca emtM Memleketlerde ımuafer duruma (düştük
leri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebilecek
lere memlekete dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemiyecck 
durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek 
masrafları için verilen ödünç paralar, (Bu paralar borçluların yur
da dönüşlerinde ilgili muhasiplikçe takip ve tahsil edilir. Muhtaç 
ve fakiroldukları tahkikat neticesi sabit olanların borçları Muha-
sebei Umumiye Kanununun 133 ncü maddesi hükümleri dairesinde 
terkin olunabilir. 

Memleketimizi tanıtma maksadiyle yetkili makamlarca dış meml, 
ketlere geçici olarak gönderilenlerden muzda.- durumda olduklar, 
anlaşılanların âni ve ciddî müdahaleyi icabettiren tedavi ve cenaze 
giderleri, muhtaç vaziyetteki vatandaşlarla isçilerin haklarını vikaye 
için yapılacak hukukî ve teknik istişare avukat ücretleri ile, bulun
dukları memleketteki siyasi, içtimai şartlar dâhilinde muhtaç du
ruma düşen Türklere Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan 
yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi masrafları, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin (Yardım ve ödüne verme) madde
sinden ödenir. 
Muhtaç ve muzdar durumda oldukları tesbit olunanların tedavi ve 
cenaze'giderleri de gerekli takibat icrasından sonra ancak mezkûr 
133 ncü madde hükümleri dairesinde terkin olunabilir 
Ödünç olarak verilen paralar dıs seyahatler harcamalarında olduğu 
gibi % 50 fazlası ile birlikte tahsil edilir. 

BÖLÜM : SOSYAL TRANSFERLER 

KESİM : EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER 
BENZERİ ÖDEMELER 

7184 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemelerde 35.310 ncu mad
deden ödenir. 
Muhtelif kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış ve bağ
lanacak olan aylıklarla Hazineden ödenen emekli, dul yetim aylık
larının üçer aylığı 5434 sayılı Kanunun 122 nci maddesinde olduğu 
gibi peşin' ödenir. Ölüm halinde geri alınmaz. 
5434 savdı Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrası ile diğer mad
delerine' istinaden Emekli Sandığına defaten ödenmesi gereken 
% 1 1er ve diğer ödemelerin takside bağlanmış olması dolay.siyle 
ödenecek gecikme faizleri 35.210, 35.220, 35.230, 35.250 ve 35.260 nci 
maddelerden ödenir. 
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KESİM : DERNEK, BİRLİK, KURUM, KULUŞ, SANDIK 

VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar : 
Üniversitelere yapılacak yardımlar tesbit edilecek esaslar daire
sinde fakülte yönetim kurullarınca ödenir. 

Talebelere yemek yardımı : 
Üniversitelere talebeye ucuz yemek verilmesini teminen yapılacak 
yardımlar mediko sosyal merkezi veya merkezi bir üniversite ör
gütü vasıtasiyle veya özel yönetmelikleri gereğince ödenir. 

Yemek yardımı : 
Memur ve müstahdemlere öğle yemeği için yapılan bu yardım ilgili 
Bakanlık veya teşkilâtın yardım sandık veya derneğine veya sen
dika yardımlaşma'sandıklarına ödenir. Memnu? ve müstahdemlere 
nakden verilemez. 

BÖLÜM : 36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

KESİM : İÇ DEVLET BORÇLARI, DIŞ DEVLET BORÇLARI 

ic Devlet borçları ve dış Devlet borçları, borcun doğuş yılına ba
kılmaksızın cari yıl bütçesinden ödenir. 

Erken ödemeye tâbi tasarruf bonoları : 
NATO müşterek enfrastrüktür programı gereğince yapılacak inşa 
ve tesis işleri dolayısiyle mütaahhit istihkaklarından kesilen ve 

6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesini tadil eden 253 sayılı Kanun 
gereğince çıkarılan 20 .8 . 1963 tarihli ve 6/2119 sayılı Kararname
ye müsteniden, erken ödemeye tabi tutulan tasarruf bonolarının 
mahsubu 36.130 ncu maddeden yapılır. 

Tasarruf bonoları her türlü giderleri : 
Tasarruf bonolarının icabettirdiği fazla mesai ücreti de 36.150 nci 
maddeden ödenir. 

KESİM : İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 

Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin ilgili tertibinde ödenek artığı 
bulunmaması sebebiyle kendi tertibinden veya (Geçen yıllar borç
lan) tertibinden ödenemiyen ilâma bağlı karşılıksız borçlar ve büt
çede tertibi bulunmıyan ilâma bağlı borçlar ile özel kanunları gere
ğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkalar 
36.400 - 36.499 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : FAİZ, ACYO 

Faiz, acyo, para farkları dolayısiyle ödenecek giderlerle Hazine 
cari hesaplarının faiz ve muamele vergileri, Hazine muameleleri 
için muhtelif kanunların verdiği yetkilere dayanılarak çıkartılacak 
bonoların faiz, komüsyon, Gider Vergisi ve diğer giderler ile bir 
kısım ithalâttan alman Hazine hisselerinin tahsil giderleri olarak 
ödenecek acyoları (Faiz, acyo) maddelerinden ödenir 





237 Sayılı Taşıt Kanununun II maddesi 
gereğince taşıt cetveli 





Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Taşıt cinsi 

Binek otomobili 
Hizmet otomobili 

» 
» 
Triportör 

Modeli 

1962 
1959 
1966 
1967 
1966 

Sıra 
No. Taşıtın cinsi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

(Binek otomobili 
Hizmet arabası 

» / ,» 
> 
1» 
!» 

Kaptıkaçtı 
i» 

Kamyonet 
Kamyon 
Motosiklet (sepetli) 

!» 
» 

Kapükaçtı 
J» 

,» 
Arazi Pic-Up 
Cadde PicUp 

CUMHURİYET SENATOSU 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Markası 

Pontiac 
Chevrolet 
Pleymout 
Volks - Wagen 
Arcelik 

Almış tarihi 

9 . 7 . 1962 
12 . 5 . 1962 
28 . 7 . 1966 
14 . 3 . 1968 

4 . 1 2 . 1967 

Lira K. Kayıt yeri Plâka No. Kullanıldığı yer 

55 985 
42 500 
74 000 
46 000 
13 500 

Ankara 
» 
» 
» 
» 

MİLLET MECLİSİ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince taşıt cetveli 

Modeli Markası Almış tarihi Lira K. Kayıt yeri 

1962 Pontiac 
1959 Chevrolet 
1958 Opel 
1959 Taunu*. 
1966 Chevelle 
1966 Chevelle 
1963 Thamjes 
1963 Thames 
1960 Volks - Wag-en 
1965 jDodge 
1957 Zündap 
1960 B.M.V. 
4959 Java 
1968 Volks - Wag-en 
1968 Volks - Wagen 
1968 Volks - Wagen 
1968 Jeep 
1967 Dodge 

25 
2 
2 
2 
8 
8 

15 
15 
2 

21. 
6 
5 

15 
26 
26 
26 
26 
26 

8 . 1962 
5 . 1962 
5 . 1962 
5 . 1962 
6 . 1967 
6 . 1967 
8 . 1963 

. 1963 

.1962 

. 1965 

.1957 
1960 
1962 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

55 
42 
50 
33 
63 
63 
36 
,36 
21 
98 

6 
12 
12 
45 
45 
45 

985 
500 
000 
707 
000 
000 
500 
500 
949 
000 
994 
751 
540 
000 
000 
000 

71 

48 

46 

60 
22 

48 000 
45 000 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

0001 C. Senatosu Başkanlığı 
06 AR 739 Hizmette 
06 EC 694 
06 ES 803 
06 ER 257 Evrak taşıt! 

Plâka No. Kullanıldığı yer 

0002 M.M. Başkanlığı 
06 AD 200 Hizmette* 
06 AD 201 
06 AD 203 Millî Saraylarda 
06 EL 043 Hizmette 
06 EL 046 
06 AU 060 
06 AU 061 
06 AD 204 » 
06 DZ 736 Bahçe işlerinde 
06 AD 469 Evrak tevzi isleri 
06 AD 468 » » J» 
06 AD 609 » » » 
06 EY 200 Daire Müdürlüğü 
06 EY 201 
06 EY 202 
06 EY 203 Bahçe hizmetinda 
06 EY 204 Basımevinde 

. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi uyarınca, 1968 yılımda Cumhurbaşkanlığında mevcut taşıtların sayısını, cinsini, satmalına tariMerini 
ve bedellerini gösterir cetveldir 

,Sıra 
No. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

13 
14 

Taşıt eksi 

Binek otomobili 

* 

» S. Wagon 

12 Minübüs 

Modeli 

1957 

1968 

1968 
1966 
1966 
1966 
1956 
1963 
1956 
1963 

1960 

1968 

1968 
1968 

Markam 

Cadillac (Spor) 

Chevrolet 

Dodge (Spor) 
Chevrolet 
Dodge 

Chevrolet 

» 

» 

Bedeli 
(Gümrüksüz) 

Alınış tarihi Lira K. Kayıt yeri 

14 . 10 . 1964 

28 . 2 . .968 

28 . 2 . 196S 
20 . 9 . 1966 
20 . 9 . 1966 
18 . 5 . 1966 
19.11.1956 
5.6, 1963 

19.11.1956 
5.6. .963 

25 . 3 . 1960 

28 . 2 . .968 

28 . 2 . 1968 
28 . 2 . ,968 

50 000 

31246 

31246 
23 947 
23 947 
22 574 
5 992 
21838 
4 365 
25 173 

20 529 

25 181 

25 181 
25 181 

04 
04 
68 

06 

89 

Ankara 

» 

Plâka No. Tahsis edildiği hizmet 

0027 

0028 
0029 

06 AA 064 
06 AA 065 
06 AA 066 
06 AA 067 
06 AA 068 
06 AA 069 

06 AS 136 

06 AS 137 

06 EK 193 
06 AK 292 

1 sayılı cetvel gere
ğince 
Cumhurbaşkanının rü-
kûplarma 
Sefir kabulü, resmî 
hizmet 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» »i » » 

Madde 5 gereğince 
Daimî hizmetler için 
Madde 7 gereğince 
Daimî ve devamlı hiz
metler için 

» 

» 

» 
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No. Taşıt cinsi 

Bedeli 
(GümtfüiMz) 

Modeli Markası Almış tarihi Lira K. Kayıt yeri Plâka No. TaMs edildiği hizmet 

15 K^tıfeaçtı 
16 Kamyonet 
17 Pi)eik-Up 

1966 
1954 
1966 

» 
» 
» 

18 . 5 . 1966 25 513 35 » 
2 8 . 1 2 . 1 9 5 4 6 328 
18 . 5 . 1966 21 685 96 » 

06 AK 293 » » » » 
06 AK 294 » » » » 
06 AK 295 > » » » 

Bir evvelki yıla nazaran değişiklikler : 
1. 1956 ve 1957 Dodge marka 2 binek otomobili 1960 Wolksvagen 2 küçük otobüs kayıttan düşülmüştür. 
2. 1967 bütçesinden satma!mmış olan, 1968 Chevrolet 2 aded binek otomobil ile 3 aded minübüs hizmete konulmuştur. 
3. 1968 bütçesinden satmalınması formüle edilen 4 araçtan : 

2 aded binek otomobili 
1 aded kaptıkaçtı 
Cem'an üç adedi konusu; Bon Büyükelçiliği ile Mercedes Fabrikasiyle yazışma halindedir. 

4. 1968 bütçesinden taşıt kadromuza ilâve edilecek binek otomobillerin mukabili p ı t l a r Maliye Bakanlığına devredilecektir. 

Aded Cinsi 

Binek otomobili 

SAYIŞTAY 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Markası Satmaima tarihi 

Süper Buick 1954 modeli 8 . 12 . 1954 

Satınalma bedeli 

10 921,66 lira 

I 

1 
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Aded Cinsi 

1 Binek otomobili 
1 Kaptıkaçtı 

1 Statüm W!agon 

Model ve markası 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar cetveli 
Satmalma Bedeli 

P l â k a N o . s u tarihi Lira E 

(1^6 26 . 4 . .918 60 000 " 
06 AS 367 - . 7 . 1968 36 500 

06AP186 18. 10. 1968 76 000 

1968 Pleymut 
1963 Thames 

1968 Rambler - Ambasador 

Tahsis edildiği hizmet 

'Başkanlık makam 'otomobili 
Daimî ve devamlı 'hizmetler 
için 
Hizmet 'Otomobili 

BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık adına tescili ve nalen kullanılmakta bulunan araçlar (237) sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre bütçe gerekçesine eklenen cetvel 

Hizmet makamı 

Başbakanlık 

Devlet Bakam 
» » 

» » 
Köy işleri Bakanı 

Başbakan Müsteşarı 
Yabancı misafir 

» » 

Say1Sı Cinsi Markası 
Satmalma tarihi ve bedeli 

Lira K. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Binek 
» 
» 
» 
» 

» 

237 sayılı Ta*ııt Kanununun 1 sayılı cetveline göre 

1960 
1966 
1963 
1967 
1963 
1967 
1967 

Cadillac 
Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Ohevrolet 
Chevrolet 

29 . 1 2 . 
31 . 5 . 
4 . 7 . 

2 2 . 5 . 
4 . 7 . 

21 . 7 . 
2 2 . 5 . 

1960 
1966 
1963 
1967 
1963 
1967 
1967 

237 mayalı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetveline göre 

v 1967 -
1955-
1955 -
1955-
1963 -

Chevrdet 
Ford 
Buiek 
Ford 
Cadillac 

21 . 7 . 
2 8 . 2 . 
2 6 . 1 2 . 
18i . 2 . 

1967 
1962 
1959 
19G2 

160 
70 
65 
70 
65 
70 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

70 000 

70 

31 

000 
343 
359 
368 

Bir evvelki yıla nazaran vuku-
bulan değişiklik ve sebepleri 

43 
99 
83 

Maliye Bakanlığından 

» 

http://Pl�kaNo.su
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Hizmet makamı 

Daimî hizmet için 

Daimî ve devamlı 'hizmetler için 
» » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 

Atom Enerjisi Kornişonu Genel 
Sekreterliği 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

Sayısı Cinsi Markası 
Satmalma tarihi ve bedeli 

Lira K. 
Bir evvelki yıla nazaran vuku-
bulaîı değişiklik ve sebepleri 

237 sayılı Taşıt Kanununun 5 nci maddesine göre 

1956 - Ford SN. 17 . 7 . 1962 

237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci maddesine göre 

58 04 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
» 
» 
» 

Panel 
» 

Pick - Up 
Kamyonet 
Jeep 
Jeep 
Motosiklet 

Kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı 
Binek 
Kaptıkçtı 
e*k - Up 
Kaptıkaçtı 

1960 - Consul 
1957 - Chevrolet 
1957 - Ford 
1957 - Chevrolet 
1962 - L. Rover 
1963 - Austin 
1960 - Ford 
1960 - Warazawa 
1967 - Cj - 1(4 X 4) 
1967 - Cj - .-,4X4) 
1946 - Harley Davitson 

1956 - Ford 
1959 - Völks - Wagen 
1962 - Volks ,- Wagen 
1957 - Chevrolet 
1968 - Dodge 
1968 - Dodge 

13 . 8 . 1962 
5 . 6 . 1962 

28 . 2 . 1962 
28 . 2 . 1959 
27 . 8 . 1962 
30 . 5 . 1963 
17 . 7 . 1963 
13 . 8 . 1962 
24 . 5 . 1968 
24 . 5 . 1968 
19 . 2 . 1954 

19 . 1 . 1962 
1963 

5 . 6 . 1962 
12/1962 

1968 
1968 

43 000 
41 55ü 62 

370 19 
41215 44 
31775 
33 400 

24 000 
34 500 
34 500 
4 250 

5 1 2 7 1 67 
28 945 
54 000 
70 000 

Arşiv G-en'e! MüdftrMğfünde 
Devlet Malzeme 'Ofisimden 

» »* » 
Basımevmden 

Devlet Malzeme Ofisinden! 
DeVlet Malzeme iCMsindeni 



Hizmet makamı 

Atom Enerjisi Komisyonu Çek
meçe Nükleer Araştırına ve Eği¬ 
tim Merkezi emrinde 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
> 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
> 

» 

» 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği emrinde olup şehiriçi ev
rak dağıtımı ve daireler arası 
personel dağıtımı 

» 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

,» 
» 

» 
» 

Sayısı Cinsi 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Kaptıkaçtı 
Ambulans 
Otobüs 
Otobüs 
Otorite 
Jeep 
Jeep 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 
Jeep 
Lift Truk 
Vidanyörlü 
Arazöz 
Otobüs 
Kaptıkaçtı 
Otobüs 
Kaptıkaçtı 
lOtdbüs 

- 8 

Markası 

1961 - Volks - Wagen 
1961 - Volks - Wagen 
1963 - Ford 
1951 - Chevrolet 
1951 - Ford 
1959 - Landrover 
1959 - Landrover 
1959 - Ford 
1963 - Damperli Ford 
1959 - Tuzla tipi 
1963 - Yaleand 

1963 
1966 - Ford 
1 9 6 6 : Volks -W ia igen 
1967 - Ford 
1967 - Volks - Waigen 
1968 • 

1 P i c k - u p 1968-Dodge 

Minibüs 
Minibüs 
Staiâon 
Wagon 
Panel 
Jeep 
Motosiklet 

1962 - Volks - Waigen 
1*967 - Volks - Wagen 

1965 - Chevrolet 
1963 - »Chevrolet 
1960 - Landrover 
<BMW 

Satmalma tarihi ve bedeli Bir evvelki yıla nazaran vuku-
Lira K. bulan değişiklik ve sebepleri 

8/1962 
4/1962 
2/1963 

4/1963 
4/1963 
4/1963 

1963 

1966 
1966 
1967 
1967 
1968 

1968 

28 945 
31 653 

120 000 

1963 
1960 
1968 

263 875 
46 900 

260 000 
48 000 

300 000 

45 000 

8 . 4 . 1963 28 500 
5 . 1 0 . 1967 41500 

65 000 
36 083 72 
8 000 

Makina Kimya Kurumundan 
alınmıştır 
Devlet Malzeme Ofisinden 

Amerikan yardımı 

1 

1 
1 
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Hazmet makamı Sayısı 

Makam 
Hkmet 

» 
> 
> 
* 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 

1 
'1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

Cinsi 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre tapt cetveli 

Binek 
Binek 
Station Wagon 
Kamyonet 

> 
Staition Wagon 
Kamyonet 

Station Wagon 

Markası 

öhemrolet 
Chevrolet 
Ford 
Jeep 

» 
» 
» 

Austin 
înterstation 
Ford 
Tayato 

» 
» 

Eamlbler 

Satmalına 
Tarihi 

29 . 2 . 1968 
1 7 . 4 . 1 9 6 2 
•13. 8 .1963 
1 4 . 9 . 1 9 6 1 
1 4 . 9 . 1 9 6 1 

3 . 8 1 1 9 6 2 
1 1 . 5 . 1 9 6 4 

22 . 6 . 1963 
2 2 . 6 . 1 9 6 3 
1 3 . 8 . 1 9 6 3 
2 3 . 3 .1964 

4 .10 .1964 
20 . 8 . 1968 
11 . 9 . 1968 

Bedeli 

75 000 
49 000 
25 000 
44 262 
35 588 
49 500 
60 000 
15 000 
15 000 
25 000 
30 000 
30 000 
30 000 

'228 000 

Bir evvelki yıla nazaran vufabulan 
değişiklikler ve selbepleri 

1964 yılmda (AID) tarafından hibe edilmiştir. 

1964 yılında (AID) tarafından hibe edilmiştir. 

1964 yılında (F.A.O.) tarafmdan hibe edilmiştir. 
1964 yıhnda (F. A. O.) tamımdan hibe edilmiştir. 
1964 yıhnda (F. A. O.) taralımdan hibe edilmiştir. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

237 sayıh Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut araçlar cetveli 

Hizmet makamı 

Başkanlık makam arabası 
Başkamın Sözcüsü arabası 

Sayısı 

1 

Cinsi Markası 
Satınalma tarihi ve bedeli 

(Teslim alım) 

Binek 
Binek 

1961 Chevrolet 
1957 Mercury 

2 . 1 . 1964 
11 . 6 . 1962 

14 074 
50 000 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜStt 

237 sayıh Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıtlar cetveli 

Satınalma 
Aded Cinsi Markası Tarihi Bedeli Nerede kullanıldığı 

1 Kamyonet Ford 2 9 . 3 . 1 9 6 1 51172 72 Yiik taşımada 
1 Kamyonet Volks - Wagen 29 . 3 . 1961 21 949 46 Yük taşımada 
1 Binek otomobili Chevrolet 2 . 4 . 1 9 6 2 43 000 00 Daimî hizmette 
1 Binek otomobili Ford 7 .10 .1963 Daimî hizmette (Başbakanlıktan Enstitümüze 

devredilen araba) 
10 Jeep Jeep Sayı«n ve anket hizmetlerinde (Amerikan teknik 

yard.rn.ndan hibe) 

• 

http://yard.rn.ndan


Mahalli 

Merkez 

Merkez 

Merkez 

Ankara 

Bursa 
İzmir 
Kayseri 

Doğanhisar 
Sivas 
Muğla 

Mus 

Aded 
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre düzenlenen cetvel 

Cinsi Evsafı Satmalına tarihi Bedeli Hizmet şekli 

Hizmet otomobili 

Binek otomobili 

Hizmet otomdbili 

•Hizmet arabası 

1956 model, Ford marka (8) si
lindirli Costumline tipi 
Şasi No. U6SC - 130 546, rengi 
sıvaih, motor No. 15486372. 
1960 model Ford marka (6) si
lindirli Sedan tipi, 
Şasi No. OF 32 V 292676 
Motor No .DA-20-113-ORD 
26009 
1964 moden Ford marka (8) si
lindirli Sodan tipi 

1 L L E 11 

1961 model Kamlbler marka (6) 
silindirli 
Şasi No. W 89125 rengi siyah oto 
No. EF 31024 
1956 model Jeep 
V o l k s - AVaıven-MiniİHİs 
1953Wil lysJeepC.J .3 .B . 
Şasi No. 453-CIB2-32968 
Motor No. 4FR174819 
Ford .minibüs aeık mavi 
1956 modelWillys Jeep 
1962 model (4) silindirli Station 
Waeon 
1954 Willvs 

5 . 5 . 1958 24 177 65 Eaire toizmeti 

13 . 9 . 1968 Bedelsiz Hizmet arabası 

25 . 1 0 . 1966 .Bedelsiz Hizmet a r d a s ı 

19 . 5 . 1967 

1967 

2 300 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

1966 Bedelsiz 
7 . 7 . 1967 3 500 

1 2 . 1 2 . 1965 
Bedelsiz 

250 

Hizmet arabası 
Hizmet arabası 
IIzimet arabası 

Hizmet arabası 
Hizmet arabası 

Daire hizmeti 
Hizmet arabası 

Plâka No: 

EH 419 

18 . 2 . 1967 4 211 12 Başkanlık makamı 06 AA 183 

06 EE 584 

16 AC 214 
35 a 390 

38 AC 237 

26 AU 095 
58 AE 845 

48 AH 040 
49 AC 370 

1 

1 

» » 1 
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ADALET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar cetveli 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Otomobil 
Station Wagon 
Otomobil 

» 
Station Wagon 
Ambulans 
Motosiklet 
Otomobil 

Kamyon 
Panel 

» 
» 
» 
» 

Kamyon 
Panel 
Kamyon 

» 
» 

Panel 
Kamyon 
Panel 

» 

Model ve markası 

1959 Benz Mercedes 
1960 Chevrolet 
1957 

1958 Buüc 
1954 Chevrolet 
1960 Volks - Wa,gen 
1959 Java 
1957 Ford 

1960 Ford 
1955 Chevrolet 
1955 
1960 
1953 
1955 
1962 Ford 
1960 Chevrolet 
1946 Thames 
1960 Thames Ford 

LTF. 6-ThamesFord 
1953 Chevrolet 
1950 Fordson 
1955 Chevrolet 
1953 

Plâka No. su 

000 8 
06 AA 209 
06 AA 156 

06 AA 159 
06 AA 681 

-
06 AT, 679 

-

16 AO 361 
19 
24 
54 
59 
40 
55 
26 

09 

23 
61 
41 
67 

AC 130 
AC 189 
AC 216 
AO 016 
AC 073 
AE 200 
AC007 

62225 
AE 026 

75047 
AC 581 
AC 648 
AC559 
AC014 

Satmalına 
Tarihi 

2 4 . 1 0 . 1959 
13 . 4 . 1962 

3 . 5 . 1961 

5 . 1 0 . 1958 
5 . 1 0 . 1954 
4 . 5 . 1961 
4 . 5 . 1961 
2 . 8 . 1963 

1960 
1955 
1955 
1960 
1953 
1955 
1962 
1960 
1946 
1960 
1950 
1953 
1950 
1955 

Bedeli 
Lira K. 

1 3 . 4 
2 2 . 2 .1954 

112 500 
49 168 
49 897 

70 961 
8 890 

31 653 
12 540 

Hibe 

55 250 
11476 
11476 
54 187 
15 100 
11476 

9 732 
55 187 
52 000 
14 400 
16 500 
11476 
16 000 
15 100 
15 100 

Tahsis edildiği hizmet 

Makam otomobili 
80 Müsterşarlık makam otomobili 
50 Yargıtay 1 nci Başkanlık .makam 

otomobili 
17 Yargıtay C. Başsavcılığı otomobili 

H 17TTI Pİ~ 11^*1 r i l Ql 

21 Adlî Tıp Kurulu için 
Evrak Müdürlüğü 
Adana C. Savcılığı (Amerikan 
Hava Kuvvetlerinden) 
Bursa Ceza Evi için 

70 Siirt Ceza Evi için 
70 Erzincan Ceza Evi için 
18 Sakarya Ceza Ev i için 

Tekirdağ Ceza Evi için 
70 Kırşehir Ceza Evi için 
14 Samsun Ceza Evi için 
18 Eskişehir Ceza Evi için 

Aksaray Ceza Evi için 
Aydın Ceza Evi için 

Kars Ceza Etvi için 
70 Elâzığ Ceza Evi için 

Trabzon Ceza Evi için 
Düzce Ceza Evi için 
Gaziantep Ceza Evi iğin 
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Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Kamyon 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-Otomobil 
Kamyon 
Panel 
Kamyon 

» 
» 
» 

Kamyon 
Kamyon 

1 . Kamyon 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon ; 
Kamyon 
Kamyon 

Model ve markas ı 

1949 T h a m c s F o r d 
1950 Fordson 
1946 » 
1947 Chevrolet 
1946 F o r d 
1946 
1960 F o r d 
1960 Chevrolet 
1960 F o r d 

L T F . 6. Fo rdson 
1960 F o r d 
1946 Fordson 
1961 F o r d 
1952 Volks - W ^ e n 
,1961 F o r d 
1960 Chevrolet 
1952 Fordson 
1961 F o r d 
1950 Fordson 
1967 Fordson 
1967 Fordson 
L967 Fordson 
1968 -Austin 
1968 Aust in 
1968 Aust in 
1968 Aust in 
1968 Aust in 
1968 Aust in 
1968 Aust in 
1968 Austin 
1968 Aust in 

Plaka No. su 

10 AN 692 
57 AC 014 
36 AC 010 
28 AC 454 
53 AC 094 

075017 
35 A E 389 
66 AC 087 
34 A E 847 
44 AC 573 
01 Al) 862 
07 AC '606 
22 AD 386 

20 Al) 252 
06 A D 427 

075 003 
38 G 011 

-

Sa tmalma 
Tarihi 

27 . 7 . 1951 
10 . 1 2 . 1952 
25 . 7 . 1951 

1947 
16 . 4 . 1946 
29 . 9 . 1949 
20 . 2 . 1961 
12 . 5 . 1961 
20 . 2 . 1961 
22 . 8 . 1952 
20 . 2 . 1961 

2 . 5 . 1952 
10 . 8 . 1951 

o . 1 0 . 1962 
12 . 5 . 1961 
15 . 8 . 1952 
1 . 1 1 . 196L 
o . 1 0 . 1962 

1967 
1967 
1967 
1968 
'1968 
4968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

Bedeli 
Li ra K. 

14 900 
14 125 
14 900 

-
6 000 

16 500 
55 250 

• 55 187 18 
55 250 
14 125 
55 250 
14 125 
16 000 

52 000 
55 187 18 
14 125 

6 500 
52 000 
'92 000 
«2 000 
'92 000 

100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 

Tahsis edildiği hizmet 

Balıkesir Ceza Evi için 
Sinop Ceza Evi için 
Kars Ceza Evi için 
Giresun Ceza Ev i için 
Rize Ceza Evi için 
Foça Yarı Açık Ceza Evi için 
İzmir Ceza Evi için 
İs tanbul Ceza Ev i için 
istanbul. Ceza Evi için 
Malatya Ceza Evi için 
Adana Ceza Evi için 
Anta lya Ceza Evi için 
Ed i rne Ceza Evi için 

(Toplası Ceza Evi 
Üsküda r Ceza E v i için 
A n k a r a «kapalı Ceza Evi için 
Ar tv in Ceza Evi için 
Kayseri Ceza Evi için 
Düzce Ceza Ev i için 
U r l a Ceza Evi için 
•Çorum Ceza Evi için 
Amasya Ceza Evi için 
Kocaeli Ceza Evi için 
Yozgat Ceza Evi için 
Denizli Ceza Evi için 
Zonguldak Ceza Evi için 
Tokat Ceza. E v i için 
Konya Ceza Evi için 

'Istanibul Ceza -Evi için 
'Giresun Ceza Mvi için 
E r z u r u m Ceza Evi için 
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İÇİŞLEEt BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince 1969 malî yılı bütçe gerekçesine eklenecek cetvel 

Sıra 
No. Adedi Cinsi 

1 

2 

o o 

4 
r, 
6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

1 Kamyonet (Arazi (bi-
nek) 

1 Kamyonet (Arazi 
kaptıkaçtı) 

1 Binek otosu 

1 Motosiklet 
1 Binek 'otosu 
1 Binek otosu 
1 Kaptıkaçtı (Mikro-

'büs) 

0 Jöep 

0 » 

7 » 

24 » 
61 » 

Markası 

Land - Rover 

Chevrolet 
Chevrolet - Sedan 

Harley - Davitson 
Mercedes 
Chevrolet 

Volks - Wagen 

Üniversal 

» 

» 

Land - Rover 
» 

Alınış 
tarihi 

1962 

1962 
1964 

1948 
1959 
1963 

1962 

1953 

1954 

1957 

1959 
1960 

Beherinin 
'bedeli 

Lira K. 

31 871 

'65 000 
1 257 

o 900 
112 500 
'65 000 

28 945 

6 453 

6 487 

15 750 

29 500 
31 200 

44 

60 

Evvelki yıla 
nazaran 

değişiklik 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 
Yok 
Yok 

Yok 

1 

4 

6 

S e b e p 1 e r i 

(A. İ. D. Teşkilâtı tarafından Sivil Savunma İda
resi Başkanlığına hibe edilen taşıdır. 

237 sayılı Kanunun 123 ncü maddesine göre satıl
mak üzere Hazineye devredilmiştir. 
237 sayılı Kanunim 123 ncü m a d d e n e göre satıl
mak üzere Hazineye devredilmiştir. 
6 Jeepten üçü 237 saydı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satdmalk üzere Ha*ineve devredilmiştir. 
Ürikle Hazineye devredilmek üzere Bakanlığa geti
rilmiştir 
Hazineye devredilmek üzere Balkanlığa getirilmiştir. 
237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre satıl
mak üzere Hazineye devredilmiştir. 
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Sıra 
No. Adedi 

13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 

20 

Cinsi 

72 Jeep 

6 » 

5 » 
46 Jeep (Arazi binek) 

15 Jeep 
55 » 

2 » 

159 » (Arazi binek) 
C j -6 tipi (4X4) 

21 74 » (Arazi binek) 
(4X4) 

22 44 » (Arazi binek) 
(4X4) 

23 67 Vali binek otosu 

Markası 

Land - Rover 

Willys 

Land - Rover 
Austin 

Land-Rover 
Trückutuliti 

Üniversal 

Almış 
tarihi 

1961 

1962 

1962 
1962 

1963 
1963 
1964 

1965 

1967 

1968 

( B e r i n i n Evvelki yıla 
ibedeli nazaran 

Lira K. değişiklik 

27 500 

26 000 

31 775 
33 400 

33 400 
25 950 
2 614 

34 500 

34 500 

3 450 

3 

Yok 
1 

Yok 
Yok 

3 

4 

Yok 

S e b e p l e r i 

Üç jeeptoı bir adedi 237 sayılı Kanunun 13 neü 
maddesine göre ^ t ı t a k üzere Hazineye devredil
miştir, ikicide Hadneye devuddtmek üzere Bakan
lığa getirilmiştir. 
237 sayılı Kamunun 13 neü m i d e s i n e göre satıl
mak üzere Hazineye d i r e n m i ş t i r . 

237 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre satıl
mak üzere Hazineye devredilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ucü m a d d e n e göre satıl
mak üzere Hazineye devrediMşfcir. (A. I. D. Teş
kilât]nca verilen je^pleııdir. 

Bakanlık g a r a j ı n d ı r . 

Bakanlık garajındddır. 

Özel idare malı ve bu dairelerce mubayaa edilmiş 
olup Bakanlıkça fiyatı belli değildir. 

1 



Sıra 
No. 

1 
2 

5 

6 
7 
•s 

9 
10 
11 

13 
14 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2o 
24 

Adeli 

2 

l 

5 
o 

14 
20 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
• > 

>> 7 
1 
1 
.1 
1 
2 
o o 
1 
10 
10 
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince 1969 malî yılı bütçe gerekçesine eklenecek cetvel 

Cinsi 

Binek 

Markası 

Ford 
» 

Buiek 
Chevrolet 
!)od<îo 

Chfvrolet 
» 

Buick 
OJdsnvobdlo 
Chcvrolet 

Bıüek 
Ford 
Foıd - sodan 
Ford - sedan 
Chcvrolct 

Ford 

Almıs tarihi 
Beherinin bedeli 

Lira 

15 
12 
1) 

9 
• ) < 

n 
30 
20 
8 
20 

29 
29 
29 
29 

7 
9 
17 

2. 1952 
- > 1952 
7 . 1954 
> . 1955 
o . 1955 

, . 1955 
\ . 1956 
i. 1956 
i . 1958 
î . 1958 
r . 1958 
. 1958 

f . 1958 
. 1958 

> . 1959 
! . 1960 
> . 1960 

1960 
1960 

8 
8. 1963 
11. 1963 
6 . 1963 
1 . 1964 

17 750 
13 334 
15 474 
8 704 
8 123 

9 102 
10 767 
11 131 
20 850 
26 951 
24 237 
18 000 
25 000 
40 000 
40 000 
55 000 
60 000 
60 000 
60 000 

K. 

24 
50 
23 

40 
35 
32 

08 
78 

Evvelki yıla 
nazaran 

d^isMük Sebepleri 

1963 Amerikan yardımı 

65 000 
65 000 

Yok 
Yok 
Yo'k 
Yok 

1 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

237 sayılı Kanunun 13 neü maddesi
ne fföre satılmak üzere lîazlneve dev
redilmiştir. 
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Sıra 
No. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Adedi 

1 
1 
1 
1 

60 
54 

215 

2 
1 
3 
9 
1 
7 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

Stattan Wagon ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Markası 

Chevrolet 
Ford - sedan 
Ford 

» 
Dodge 
Volks - Wageıı 

Willys 
» 

wmys 
» 
» 

Ford 
wmys 

Beherinin (bedeli 
Almış tarihi Lira K. 

1 . 1 1 . 1965 Amerikan yardımı 
1 . 1 1 . 1 9 6 5 
9 . 8 . 1965 67 000 

. 9 . 8 . 1965 Amerikan yardımı 
^ 1 . . 1 1 . 1966 67 000 

1 . 7 . 1967 Alman yardımı 

20 . 6 . 1953 8 103 
8 . 6 . 1955 9 588 

14 . 6 . 1955 9 511 54 
30 . 5 . 1958 20 000 
23 . 6 . 1962 Amerikan yardımı 

5 . 6 . 1963 
9 . 6 . 1964 

Evvelki yıla 
nazaran 

değişiklik 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 

38 

39 
40 

41 
42 

24 

Jeep 

1 > 

4 > 
1 » 

Land - Bovor 

20 . 3 . 1950 8 314 50 

5 . 5 . 1950 9 400 
28 . 5 . 1952 7 600 

27 . 8 . 1952 7 605 
3 .11 .1952 7 505 

Yok 
1 

Yok 
1 

Sebepleri 

237 sayılı Kamımın 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev-
redilmdiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev* 
redilmügtir. 

» 
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Sıra 
No. Adedi 

43 

44 

7 

12 

45 
46 

47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 
55 
56 

CO
 

O
O

 

5 
19 

13 
1 

79 

25 
2 

1 
1 

20 

> 

» 

» 
> 

> 
> 

» 
> 
> 

C M Madara 

Willys 

Land - Rover 
Willys 

Austin 

] 
Almış tarihi 

25 . 2 . 1953 

1 4 . 1 2 . 1 9 5 3 

3 . 1 . 1954 
16 . 4 . 1955 

16 . 4 . 1955 
26 . 7 . 1958 

28 . 8 . 1958 
28 . 8 . 1958 
2 . 8 . 1960 

29 . 8 . 1961 
14 . 1 . 1961 

25 . 5 . 1965 
5 . 2 . 1963 
1 . 6 . 1963 

Beherinin beddi 
Lim K. 

6 183 

'6 495 

7 080 
6 889 77 

6 665 66 
15 000 

17 767 05 
15 500 

26 000 

30 000 
26 000 

Hibe 
41000 
33 400 

Evvelki yıla 
nazaran 

değişiklik 

3 

1 

Yok 
2 

Yok 
3 

Yok 
Yok 

4 

Yok 
1 

Yok 
Yok 

6 

Sebepleri 

237 sayılı Kamımın 13 ncü maddesi-
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 
237 sayılı Kanunun 13 neü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü madde», 
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev. 
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi-
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

» 

» 



- 2 0 -

Sıra 
No. Adedi Cinsi Markası 

57 
58 

59 
60 

61 

62 

64 

65 
66 

67 
68 

69 
70 
71 
72 

25 » 
9 » 

75 
40 

» 

351 
10 Kamyon 

WiUys 
Land - Rover 

WİHys 
» 

Chevrolet 

11 Polis tipi kamyon Ford 
1 Amlbulans 
1 Amlbulans 

2 
2 Kurtarıcı aracı 

1 

Volks - Wagen 
Dodge 

Dimont 
Reo 

o 
€ Kamyonet 
5 

11 
4 
1 Motosiklet 

o 
» 

Dodge 
Ford 

Jenaratörlü Dodge 
Norton 
Harley Davitson 
B. M. W. 

Evvelki yıla 
Bellerinin Ibodcli nazaran 

Almış tarihi Lira K. doğisüklik 

" 5 . ~ n T l 9 6 3 Amerikan vM-dımı ~~Yok~^ 
7 . 3 . 1963 25 950 ' 1 

Sebepleri 

11 . 1 . 1966 34 500 
3 . 11 .1967 34 500 

5 . 4 . 1950 15 498 96 

3 : 8 . 1963 
1 . 1 1 . 1 9 4 6 

10 . 8 . 1948 
26 . 3 . 1952 

» 
2 «081 
4 413 60 
2 750 

» 

Yok 
Yok 

10 . 9 . 1959 55 500 Yok 
26 . 7 . 1960 33 000 Yok 
1 . 6 . 1963 Amerikan yardımı Yok 

1 . 0 . 1953 Amerikan yardımı Yok 
1 . 6 . 1963 Amerikan yardımı Yok 

5 . 11 . 1963 Amerikan yardımı Yok 
23 . 6 . 1962 » » Yok 

Yok 
Yok 
Yok 

1 

237 saydı Kanunun ."13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göı'e satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 

237 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre satılmak üzere Hazineye dev
redilmiştir. 
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Sıra 
No. 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Adedi Cinsi 

4 Motosiklet 
1 
1 
6 

25 
o 

100 
15 

Motosiklet 

82 

83 
84 

85 
86 

163 

88 

251 
1 

o 
O 

4 
10 
8 

87 
88 
89 
90 

Deniz motoru 
» » 

18 

70 
50 

52 

Markası 

Polis tipi otobüs 
» » » 

Binek oto 
Jeep 
Otobüs 
G.M.C. (Kamyon-
Kamyonet) 

B.M.W. 
» 

Zündap 
» 

B. M. W. 
» 

» 
» 

B. M. W. 

» 

Sauvaraze 
Christ Craft 

Dodge 
Bedford 

Dodge 
wmYs 
Bedford 
Bedford 

Evvelki yıla 
Bollerinin ıbedeli nazaran 

Almış tarihi Lira K. değişiklik Sobcpleri 

10 . 6 . 1952 
26 . 2 . 1953 
25 . 1 0 . 1954 
7 . 5 . 1955 
9 . 4 . 1964 

1 7 . U . 1964 

3 700 
3 500 
4 730 
3 500 

12 500 
18 775 

1 6 . 1 2 . 1966 20 000 
7 . 7 . 1967 Federal Alman yar. 

24.111.196 22 000 

15 
7.7. 1952 229 
. 5 . 1954 24 800 

24 
S . 1 

1967 167 000 
1968 197 000 

Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
80 

Yok 

Yok 
Yok 

Yok 
Yok 

20 . 7 . 1968 73 000 Yok 
2 4 . 1 . 1 9 6 8 34 500 Yok 

197 000 Yok 
1 5 . 5 . 1968 Amerikan yardımı Yok 

Kızılaydan hibe edilmemiş, ve tesel
lüm. edilmemiştir. 

180 
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Sıra 
No. 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

Adedi Cinsi 

49 'Binek oto 
15 P ick -Up 
10 Arazi Pick 
3 Denk motoru 
3 Arazız 

57 Motosiklet 
3 Minibüs 

Markası 

(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 
(Henüz tesellüm edilmemiştir.) 

7 M i s tipi kamyon (Henüz tesellüm edememiştir.) 

E v v e l k i y i 
Secerinin (bödeli nazaran 

A t a ş t o r M Lira K. değişiklik Sebepleri 

147 
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JANDAEMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığı motorin taşıt çizelgesi (237 sayılı Kanunim 11 nci maddesine göre tanzim edilmiştir.) 
Tefced-

Sıra 1968 Kaydı dülât Sata». 1959 
No. mevcudu silineni yapılan alman mevcud C i n s i Marka*! Yıh Badeli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 
1 
2 
1 
9 
1 

10 
10 

35 

27 
2 
9 

12 
20 
10 
31 
19 
20 
2 
6 
1 
5 
6 

121 

1 

1 

10 
2 
6 
4 
3 
2 
1 

1 

1 Binek otosu 

3 
8 

17 
8 

30 
19 
20 

2 
6 
1 
4 
6 

121 

10 Hizmet otosu 
10 » 

34 Topl anı 

17 Arazi binek 

» 
» 
> 

> 
> 
* 
> 
> 
> 
» 
» 

Dodge 
Chevrolet 

» 
Pleymouflı 
Taunus 
Ford 
Willys 
Dodge 

Jeep 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
* 
y 

1956 
1956 
1966 
1967 
1964 
1955 
1962 
1960 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

25 750 
48 000 
63 000 
60 000 
42 475 
44 000 
44 450 
41 000 

6m 
6 045 
4 000 
8 200 
8 314 
8 050 
8 050 
6 453 
6 478 
6 478 

15 500 
17 768 
17 768 
29 000 

Düşünceler 
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Sıra 
No. m 

75 
76 
77 

77/a 

73 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 

87 

88 

Tdbed-
1968 Kaydı dülât 

levttudu «Hanen, yapılan 

2 
8 
1 

12 

29 

5 
4 

9 

6 
11 
15 
85 
15 

132 
1 

1 

1 529 

5 

5 

57 

12 

4 

4 

Satın-
alınan , 

11 

11 
291 

'1959 
mevcud C i n s i 

2Amblilâns 
8 
1 

12 > 

41 Toplam 

5 Minibü* 
4 > 
5 » 
4 Otobüs 

18 Toplam 

1 MotosMet 
11 
15 Sepetli motosiklet 
85 Motosiklet 
15 Sepetli motosiklet 

127 Toplam 
1 Traktör 

1 Toplam 
11 Helikopter 

11 Toplam 
1 763 Genel toplam 

Markam 

Chevrolet 
> 

Jeep 

Thames 

Ford 

Zündap 
Jawa 
Jawa 
B.M.B. 
B.M.B. 

Fordscm 

Augusta Bell 

Yılı 

1964 
1966 
1967 
1966 

1964 
1967 
1967 
1967 

1952 
1967 
1967 
1967 
1967 

1958 

1967 

Bedeli Düşünceler 

79 500 
79 500 

7 000 A.I.D. Yardımı eski model 
34 500 Jeepten muhavvel 

59 000 
48 000 
48 000 

111 000 Kamyondan muhavvel 

3 850 
1 OOO 
2 000 

20 000 
27 000 

37 047 

1 024 600 
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DIŞİŞLERİ BAKANUĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince hazırlanan Dışişleri Bakanlığı taşıt cetveli 
Bakanhk Merkez Teşkilâtı otolan 

Sıra No. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Adedi Hizmetin nevi 

Bakan binek otosu 
Genel Sekreter binek otosu 
Hkmet otomobili 
Kaptıkaçtı 
Jeep 
Hizmet otomobili 
Hizmet otomobili 
Motosiklet 

Elçilikler binek otosu 

Adis - Ababa Büyükelçiliği 
Akra Büyükelçiliği 
Amman Büyükelçiliği 
Atina Büyükelçiliği 
Bağdat Büyükelçiliği 
Bangkok Büyükelçiliği 
Belgrad Büyükelçiliği 
Bern Büyükelçiliği 
Beyrut Büyükelçiliği 
Bonn Büyükelçiliği 
Buenos - Aires Büyükelçiliği 
Brüksel Büyükelçiliği 

Alındığı 
sene 

1963 
1955 
1961 
1963 
1961 
1966 
1965 

-

Modeli Markası 

1960 Cadillac 
1955 Buick 
1955 Buick 
1962 Volkswagen 
1960 Land - Eover 
1963 Mercedes 
1965 Plymouth 
1952 Zündapp 

Dış Teşkilât otoları 

Alındığı sene Markası 

1964 
1966 
1965 
1965 
1966 
1964 
1962 
1963 
1961 
1965 
1964 
1964 

Mercedes 
Mercedes 230 
Mercedes 239 
Mercedes 230 
Chevrolet - împala 
Mercedes 220 
Mercedes 220 
Mercedes 220 
Buick - Le Sabre 
Mercedes 230 
Buick Le Sabre 
Mercedes 220 

No.su 

0011 
0046 
0053 

06 AF 093 
06 AF 
06 ED 
06 EC 
06 EC 

748 
551 
833 
132 

Fiyatı 
Lira 

65 000 
35 000 
35 000 
28 505 
31 200 

60 000 

Bedeli 
Lira K. 

34 238 
37 636 
36 871 
34 990 
31 997 

214 
071 
676 
000 
325 
572 
722 

35 
26 
25 
35 
29 
31 
28 

41 
60 

85 
33 
51 
53 
49 

53 
99 
31 

http://No.su
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Bedeli 
E k i l i y o r Vmek otosu 

Brezilya Büyükelçiliği 
Bükreş Büyükelçiliği 
B. M. D. Delegeliği 
Cakar ta Büyüke lç i l i ^ 
Cidde Büyükelçiliği 
Cezayir Büyükelçiliği 
Dakar B ü y ü k e l ç i 
H a r h ı m Büyükelçiüği 
Helsinki Büyükelçiliği 
Kabil BüyükelHltfi 
Kabiro BüyükoViltfi 

Kanber ra Büyükelçiliği 
Jfcıvakas Büyükelçiliği 
Kopenhag Büyükelçiliği 
Lagos Büyükelç i l ik 
L a - Heye Büyükelçi l iği 
Lcrfkoşa Büyükelçi l iği 
Libya Büyükelçiliği 
Lizbon Büyükelçiliği 
Londra Büyükelçiliği 
Madr id Büyükelçi l iği 
Meksiko Büyükelçi l iği 
Moskova Büyükelçiliği 
NATO D. Delegeliği 
Ortak Pazar Delegeliği 
Oslo Büyükelçiliği 
Ottawa Büyükelçiliği 
Par i s Büyükelçiliği 
Buda - Peşte Elçiliği 

Alındığı sene 

19G6 
1963 
1967 
1964 
1963 
1963 
1964 
19^3 
1968 
1963 

İ96Ç 
1967 
1968 
1960 
1965 
1962 
1966 
1965 
1966 
1961 
1967 
1963 
1960 
1968 
1964 
1964 
1964 
1961 
1962 

Markası 

Mercedes 230 
Mercedes 220 
Buick - Ebıctra 
Chevro le t - . mpala 
Binek - Le Siabre 
Buick - Le Sabre 
Mercedes 220 
Buiek - Eleetra 
Merce ies 280 S. 
Buiek - E lee t ra 

Mercedos 280 
Mo:-eodes 250 STC 
Hu ick - E lech , , 225 

Mercedes 230 
Merccdes 230 
Mercedes 220 
Mercedes 230 
Mercedes 230 
Mercedes 230 
Cadillac 
Mercedes 250 S. 
Buiek - Le Sabre 
Bııick - Eleetra 
Mercedes 280 S 
Mercedes 220 
Mercedes 220 
Buick - Wi ldca t t 
Buiek - Eleetra 
Mercedes 220 

Li ra 

38 124 
27 225 
29 292 
27 428 
27 998 
29 665 
34 987 
07 4!12 
32 068 
20 (M 7 
42 185 
40 500 
41 789 
30 OH 
34 582 
O i j r-r- l, 

35 88 i 
86 088 
32 967 
52 804 
36 910 
25 312 
31 962 
35 322 
28 774 
29 448 
31 792 
31 461 
26 114 

K. 

65 
45 
08 
13 
60 
28 
50 
10 
75 
45 
55 • 

98 

40 
95 
08 
21 
71 
20 
25 
84 
10 
40 
71 
44 
25 
80 
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MALITE BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince Maliye Bakanlığına ;ait t a t l a r cetveli 

Aded 

"1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CMsi 

1 Pick-ı ıp 
1 Paneli 
1 Kaptıkaçtı 
1 Kamyon 

1 
1 Binek otomobili 
1 
1 » 
1 » 

Markası tarihî 

Mercury 1963 
Ford 1960 

Volks - Wagen 1960 
Chevrolet 1942 

G. M. S. 
Ford 

» 

1946 
1960 
1960 
1960 
1960 

Lira 
'Bedeli 

Binek otomobili 
Binek otomobili 
Station Vagon 
Kaptıkaçtı 
Station Vagon 

* 

Binek otomobili 
» 
» 
» 

Station Vagon 
Binek otomobili 
Kaptıkaçtı 
Station 

Pleymut 
Mereedes 

(Bufck 
Volfe - Wagen 
(Buick 
Chev**** 

» 
» 
» 
» 

Ford 
» 

Volks - Wagen 
Ford 

1905 
1959 
1954 
1960 
1955 
1957 

1956 
1957 
1961 
1961 
1959 
1962 
1963 
1959 

60 000 
112 500 

12 589 
32 848 
15 000 
35 000 

40 000 
13 000 

—. 
-

35 000 
-
-

35 000 

35 000 
46 000 
33 763 
9 155 

9 855 

K. Hizmetin neVİ 

86 

Bakanlık makamı 
Bakanlık makamında 
Müsteşarlık hizmetinde 
Bakanbk daimî hizmetlerinde 

> 
Amerikan1 ihtiyaç fazlasından kullanılmış olarak hibe edilen Ba
kanlık daimî hizmetlerinde kullanılmaktadır. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
3> 

» 
» 
» 
» 
:» 

» 
> 
» 

Amerikan ihtiyaç fazlasından kullanılmış olarak hibe edilip yeni
den düzenleme komisyonu hizmetinde 
Ankara Defterdarlığı daimî hizmetlerinde 
îstanhul Defterdarlığı 
Istanbul Defterdarlığı daimî hizmetinde 
Daraphane ve Damga Matbaam Md. lüğü (Darphane ye Damga 
Matbaasına ait iptidai malzeme nakil işlerinde) 

» 
Adana Defterdarlığı daimî hizmetlerinde 
Bursa Defterdarlığı daimî hizmetlerinde 
Konya Defterdarlığı daimî hizmetlerinde 
îzmir Defterdarlığı daimî hizmetlerinde 



IH 

Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Afyon 
Ağn 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 

Amasya 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1968 - 1969 

237 sayılı Kamımın 11 nci maddesi gereğince mevcut taşıtlara ait listedir. 

Aded Cinsi 

1 Binek 
1 (Binek 
1 Bin. ve T.a§. 
1 Binek 
1 [Kamyon 
I Jeep 
1 Jeep 
1 P i c k - U p 
1 Jeep 
1 Jeep Oto. 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Kamyon 

1 Pikap 

1 Jeep 

Markası ve modeli 

Williys 1958 
Landrover 1962 
Jeep 1963 
Reneul 1965 
Fiat 1963 
Willys 
Willys 
Dodge 
Amerikan tipi 1950 M. 
Willys 

Amerikan tipi 1950 M. 

Willys 1960 

Desoto 1961 

Willys 1962 

Willys 1966 

Almış Bedeli 
tarihi Lira K. 

1958 16 921 
1962 i32 500 
1963 öl 000 
1963 51 000 
1965 18 000 
1963 87 500 
1958 16 900 
1963 36 000 
1966 47 000 
1962 7 500 

1962 2 500 

1962 500 

1960 32 675 

1961 62 000 

1962 50 000 

önceM yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Tamiri gerekir 
Tamiri gerekir 
İSağlam 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Motor ve grank çalış
maz durumda iken 
rektefe gördü 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

I z a h a t 

M. Eğ. Müdürlüğü inşaat işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü .beslenme eğitiminde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında 
Merkez ' a n a t Enstitüsü ders aracı olarak 
Merzifon Sanat Enstitüsü servis ve satı-
nalma işleri. 
Beyazıt Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ilçe 
ve köylere okunmak üzere kitap taşıma 
'hizmetinde 

M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatlarını 
kontrol ve tak. işlerin. 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatları mal
zeme naklinde 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatları ta
kip ve kontrol işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü ilkokul inşaatları ta
bip ve kontrol işlerinde 



- 3 2 -

İ l i 

A m a s y a 

A m a s y a , 

A n k a r a 
A n k a r a 

A n k a r a 
A n k a r a 
A n k a r a 

A n k a r a 
A n k a r a 

A n k a r a , 

.Ar, kara.. 

.Ankara , 

A n k a r a 

.AM.U-j.ra 
A n k a r a 

A n k a r a 

A d e d 

1 

1 

i 

'1 

C i n s i 

K a m y o n 

K a m y o n 

MilTİİİbüs 

•Otobüs • 

I K a m y o n e t 
1 
1 

I 

I 

I 

I 

1 

! 

! 

.1 

i 

O t n k ü s 

S 'oyşin-

OtoİHİS 
P i k a p 

P i k a p 

.Seep 

< t o k i i s 

K a m y o n 

Ofo 'uk ; 
P i k a p 

J e e p 

M a r k a s ı ve m o d e l i 

D o d g o l!)(i(i 

D o d - e ii)(;(i 

F o r d :Iw;O 
P a r - o H)47 

v.iks w , , , mu 
OMF. o:oo 
W i ! l y s lî).-,8 

P o n ! D O ! 

C h e v r o l e - Ii).V, 

W i d y s 

\Vilh>, 

IJedl'on!. 

O h e v n d H HOO 

T l . a n u . ; 
Modei X : , 000 1 

VVİ1K-

A l ı n ı ş 
t a r i h i 

.!<);/;i 

1!XİG 

iî)(i(; 
.!«)(>:> 

iJÎ(İ7 
ÜUİO 

I Î)I;T 

!!>(>! 
ÜHJ2 

!!)(*! 

l % l 

! < M İ ! 

!!!.">!> 

l!)G0 

nro; 

Tkuleli 
L i ra K. 

:;•! r)00 

ÜS (KM) 

!)8 (MM) 
2 4ö<; 01 

M 000 
o i Î)I ;) 0<; 

O uoo 

7 000 

0 000 

-10 ( 0 0 

0 :,[•'.) 

00 8(K-
,. 00ü 

0. 000 

Ö n c e k i y ı l a ^ ö r e 
d e ğ i ş i k l i k l e r 

D e ğ i ş i k l i k y o k 

D e r i ş i k l i k v o k 

D e ğ i ş i k l i k y o k 
Akutor k ı s m ı k o ! 
d e ğ i ş t i r i l d i , o t u r a i 
i l â v e ed i Id i . ( D ) r i ş i k -
l ik y o k ) 

D e ğ i ş i k l i k y o k 
D e ğ k a k l i k yok 
D e ğ i ş i d i i k yo l ; 

D eğ i ş i k l i k yok 

(îonvl. O.p.Kİan l o n " i , 

> e ğ i ş i k k k yok 

"DeaişiUM!k v o i 

J e y i s - k n l : v o l 

O r y k u k ü k y o k 
Deği.ş.ıkiil; y:-:. 

Değişiki iO y o k 

t z a, Iı a t; 

Mkd]ğ . M i id i i r i i iğü i l k o k u l i n s a a l l 
z e m o n a k . 
AL P ğ . U i i d ü r l ü t f ü i l k o k u l i u ş a a i l 
zome n a k . 

V a l d ı Po0.,a O k u l Aid. O k n l i ş l e . 

A n k a r a , Kı-k. J i k . Ö £ r . O k u l u «,M 

A n k a r a !<]•.• k. İli;-. O ğ r . O k u l u se , 
AL Uii.stü L z H K i m . Han. Mns. S , -

Y d d ı m , D c v a m t S:m. ü ı ı s . O k u 
,-üiOa 
O t e l c i k k O l u d u h i z m e t i n d e 

O l e k i l i k O k a U , h i z m e t i n d e 

A k ş a m 0 , n o d O k u l u ve Oies lek i 
M e r k e z Aid. h i z m e t i n d e 
0 n c A k s a m Oku.at Ok.On m n k , 
m a i s l e r i n d e 

2 n k Aksan ı S n u a t Okı ı iu malz . 
ma. k i / m e t i n d e 
A n k m , Y a n . LOısiiliOm O m r i n ı 
h-i-ini k ı ş ıma i ş k ı i ı u k 

Anıkaı-a >...,). K u , l d O s k se rv i s i o 
Aîdcaia . Vahi L rOİOıs i l O ğ ı e l s n e 
v<> O ğ r . u m s.M-visiıui.e 
• mO k k - k S u , , , ] LnsOikki i 0; 

a r ı ma l 

dın n.al-

a ıeın 

http://AM.U-j.ra
file:///Viio-c
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ili 

Ankara 

Ankara 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
Ankara 

Ankara 

Ankara 
Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Aded Cinsi 

1 IStation 

1 Minübüs 

1 Pikap 
1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 Otobüs 
1 Jeep 
1 Kamyonet 

1 Steyşin 
1 Otobüs 

1 Otobüs 

1 Otobüs 
1 ıSteyşin 

1 Steyşın 

1 Steyşin 

1 Steyşın 

Markası ve modeli 

Ford 1955 

Volks - Wagen 

Ford 1958 
Ford 1958 
Willys 1952 
Ford 1946 
öhevrolet 
Landrover 
International 

Volks - Wagen 
Dodge 1942 

OMC. 1959 

Thames 1956 
Öhevrolet 1957 

Öhevrolet 1957 

Rampler 1960 

Volks - Wagen 1948 

Almış Bedeli 
tarihi Lira K. 

1961 17 000 

1967 16 000 

1959 13 000 
1959 64 000 
1963 9 300 

Önceki yıla göre 
değişiklikler 

Boya 

Değişiklik yok 

Değişiklik yak 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

1946 6 308 56 Değişiklik yok 
1945 20 000 
1964 '25 950 
1954 14 555 

1966 16 000 
1942 13 702 17 

1967 150 000 

1956 '33 800 
1965 50 000 

1965 50 000 

1960 52 800 

1952 6 675 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Binek arakası .karoser 
yapıldı. 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

İ z a h a t 

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu günlük 
hizmetinde 
Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu res
mî hizmetinde. 
Akşam Sanat Okulu satınalma hizmetinde 
Akşam Sanat Okulu genel depo hizmetin, 
Akşam Sanat Okulu genel depo hizmetin. 
Okul döner sermayesi 
Okul döner sermayesi 
Okul hizmetlerinde 

Okul döner sermayesinde 
Kız Teknik Yüksek ö ğ r e t e n Okulu hiz
metinde 
Elâzığ Teknik Okuluma tahsis edilmiştir. 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
sitesi personel hizmetinde 
Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu 
sitesi personel hizmetinde 

Erkek Teknik Yüksek öğretmen Teknik 
Erkek Teknik Yüksek Teknik küçük hiz
metlerinde 
Meslekî Ye Teknik Yüksek öğretim 
Umum Müdürlüğünde 
Meslekî ve Teknik öğretmen Müsteşarlı
ğında 
Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 
döner serma. satmalına işlerinde 
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İli 

Ankara 
Ankara 

Aı^kam 

Ankara 

Ambara 
Ankara 
Anfeara 
Antea 
A r l a r a 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Antalya 

Antalya 

Antalya 

Aded Cinsi 

1 'Kamyonet. 
'1 Kamyonet 

1 Vinç, -Koni. 

1 Steyşin 

1 Steyşın 
1 Otobüs 
1 Pilim cirit, 
1 Filim ekit. 
1 Filim çek. v. 
1 Filim ekit, 
1 Filim ekit. 
1 Filim ekit. 
1 Filim ekit. 
1 Filim ekit. 
1 Tam. ekit, 

1. fe vasi. 
1 Jeep 
1 Kamyonet 
1 Jeep 
1 Pikap 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Jeep 

Markası ve modeli 

Fiat 1955 
Chevrolet 1942 

Ford 1952 

Dodge 1952 

öhevrolet 1957 
Ford 1952 
Opel 1961 
Opel 1961 
Opel 1959 
Opel 1959 
Willys 1952 
Delahey 1954 
Delahey 1954 
Opel 1962 
Opel 1961 

Opel 1961 
Willys 1947 
Volks - Wagen 1960 
Landrover 1963 
Dodge 1966 

Landrover 1964 

Landrover 1960 

Willys 1956 

Almış Bedeli 
tariM Lira K. 

1956 12 575 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
1945 8 961 20 Değişiklik yok 

1958 10 000 

1958 10 000 

1966 40 000 
1961 75 000 
1961 45 000 
1961 46 500 
1961 42 500 
1961 42 500 
1954 25 650 
1954 40 000 
1954 40 000 
1962 5 000 
1962 75 000 

1961 
1947 6 1353 44 
1962 21 949 46 
1964 35 950 

47 000 

25 900 

38 000 

_ 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişikiik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Üzerine tente çekildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Tenteli 

Tenteli 

Komple motor değişti 

î z a 1ı a t 

Erkek Tek. Yük. öğ. Okulu iç Ihizmetind* 
Erkek Tek. Yük. Öğ. Okulu öğretim işle
rinde 
Erkek Tek. Yük. -Öğ. Okulu arızalı oto 
taşıma işlerinde. 
Erkek Tek. Yük. öğretmen Okulu satı-
nalma işlerinde 
Meslekî ve Tek. öğ. Müsteşarlığında 
FRG Merkezi servis otobüsü 
FRG Merkezi şenslatör 'sinema otosu 
FRG Merkezi şenslatör sinema otosu 
FRG Merkezi -filim .çekme hizmetinde 
FRG Merkezi sinema otomobili 
FRG Merkezi sinema otomobili 
FRG Merkezi sinema otomobili 
FRG Merkezi sinema otomolbili 
FRG Merkezi sinema otomobili 
FRG Merkezi sinema makinası tamir işle
rinde 
FRG Merkezi hizmet vasıtası 
Aksu îlkföğretmen Okulu hikmetinde 
Aksu îlköğretmen Okulu hizmetinde 
Aksu îlköğretmen Okulu hizmetinde 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat kontro
lünde 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat kontro
lünde 
Millî Eğitim 'Müdürlüğü inşaat kontro
lünde 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat üsontro-
lünde 



m 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 

Bilecik 

Bilecik 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

Aded Cinsi 

1 Otobüs 

1 (Kamyonet 

1 Jeep 

1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Pikap 
1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 Otomobil 
1 Jeep 

1 Jeep 

1 Kaptıkaçtı 

1 Ambulâns 

1 Jeep 

1 Pikap 

1 Kamyon 

1 Kamyonet 
1 Kamyonet 

' 1 Kamyonet 

Markası ve modeli 

Ford 1943 

Chevrolet 1942 

Landrover 1903 

Willys 1953 
Willys 1960 
Willys 1960 
Willys 1962 
BMC Morris 1963 
BMC Morris 1963 
Beneuld 1963 
Willys 1953 

Willys 1946 

Ohevrolet 1962 

Dodge 1954 

Üniversal 

Jeep - Liltör 

Dorge 

Willys 1963 
Jeep 12964 
Jeep 12964 

Almış Bedeli 
tarihi Lira 

1961 20 000 

i önceki yıla göre 
K. değişiklikler 

Değişiklik yok 

1946 2 152 50 Değişiklik yok 

1964 25 950 

1953 9 683 
1961 32 675 
1961 32 675 
1963 49 000 
1963 67 445 
1963 67 445 
1965 20 000 
1966 4 000 

1946 5 829 

1963 53 050 

1964 27 084 

1958 16 900 

1963 55 000 

1966 98 000 

1963 51500 
1964 51500 
1964 51500 

Değişiklik yok 

70 Değişiklik yok 
65 Değişiklik yok 
65 Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

50 Onarım 

Değişiklik yok 

Boyası yapıldı 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Komple boyası değişti 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

t iz a 3ı a t 

Erkek Sanat Ens. daimî ve devamlı işle
rinde 
Erkek Sanat Ens. daimî ve devamlı işle
rinde 
Artaklar îlk. öğr . Okulu satınalma ve 
staj okulları kontrol i ler inde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat kontrol işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat kontrol işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat kontrol işlerinde 
M. Eğ. Müdürlüğü inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğ Md malzeme naklinde 
Millî Eğ Md' malzeme naklinde 
Millî E* Md' malzeme naklinde 
Erkek Sanat 'Ensti tüsü Eğ ö ğ ve kamp 
hizmetlerinde 
Savaştepe îlköğretAen Ok stai okulları 
kontrol ve öğrenci islerinde 
iSavaştepe Ilköğretmen Ok stai okulları 
kontrol ve öğrenci »terinde 
Eğ Araç Mer Bask Gezici Öğ Filim 
•gösteri işin 
Millî Eğ Md Tefti* ve Tahkik Bes Eğ 
aracı 
Millî Eğ Md ilkokul inşaat kontrol işle
rinde 
Millî Eğ Md ilkokul inşaat kontrol işle
rinde 
Solhan yatılı b ö ^ e hizmetinde 
M Eğ Md ilkokul inşaatlarında 
M . Eğ Md' ilkokul inşaatçımda 
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İli 

Bingöl 
Bitlis 
'Bitlis 
Bitlis 
Bolu 
-Bolu 
Bolu 
(Bolu 
Bolu 
ıBolu 
Bolu 
(Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çanakkale 

Çankırı 
Çankırı 
Çankırı . 

Aded Cinsi 

1 Kamyonet 
1 Jeep' 
1 (Kamyonet 
1. Jeep 
1 Arazi Bin. 
1 Arazi Bin. 
1 Binek oto 
1 Arazi Bin. 
1 Arazi Bin. 
4 Binek oto 
1 Binek oto 

'1 Binek öto 
1 Binek oto 

1 Jeep 
1 Jeep dizel 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Landrover 
1 Doc 
1 Arazi taşıtı 
1 Jeep 
1 Jeep 

1 Otosedan 

1 Jeep 
1 Ben. Jeep 
1 Maz. Jeep 

Markası ve modeli 

Ghevrolet 1964 
Willys 
Willys 
Wiliys 
Willys 1950 
Willys 1960 
GMC. 1962 
Willys 1966 
Dodge 1966 
Jeep 1956 
Volks - Wagen, 1962 
Jeep 
Willys 1948 

Willys 
Willys 
Üniorersal Willys 
Piok - up 
Pick - up 
Landrover 
Amibülâns 
Willys 1952 
Willys 1960 
Willys 1964 

Bemul 1961 

Wallys 
Willys 
Willys 

Almış 
'tarihi 

1965 
1956 
1961 
1960 
•1967 
1960 
1962 
1966 
1966 
1967 
1962 

1954 
1963 
1965 
1964 
1964 
1960 
1903 
1967 
1960 
1964 

1965 

1962 
1956 

Bedeli 
Lira K. 

40 000 
14 000 
35 000 
32 000 
17 042 67 
33 385 
43 000 
34 500 
47 000 
19 981 46 
21 946 46 
28 500 

7 00O 

12 534 
37 050 
40 000 
40 000 
40 000 
35 000 
40 000 
30 000 
31 750 
41 837 

17 500 

2 500 
15 027 46 

1963 43 000 

Önceki yıla göre 
değişiklikler 

Komple (boyası değişti 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
D e l i k l i k yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Tentene yapıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
2 500 liralık tamirat 
yapıldı. 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

3 739,50 L. tamir edildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

1 E a Ih a t 

M , Eğ. M d ^ k ö ğ r e t i m hizmetinde 
M. Eğ. Md. okul inşaatları hizmetinde 
M. Eğ. Md. okul inşaatları hizmetinde 
M. Eğ. Md. okul inşaatları hizmetinde 
M. Eğ. ^ayrifââl. 
M. Eğ. inşaatında 
M. Eğ. inşaatında 
M. Eğ. inşaatında 
M. Eğ. inşaatında 
Kız. ilk. öğ. hizmetinde 
Kız dlköğretmen Okulu döner sermayesi 
Erkek VSanat Enstitüsü ders .aracı 
Erkek İlk. Öğ retmen Ok. hizmetinde 

M. Eğ. Md. inşaatında 
M. Eğ. Md. inşaatında 
M. Eğ. Md. Beslenme eğitiminde 
M. Eğ. Md. inşaatlarında 
M. Eğ. Md. inşaatlarında 
M. -Eğ. Md. inşaatlarında 
M. Eğ. Md. Eğitim araçlarında 
Bursa Eğ. Ens. Md. (hizmetinde 
M. Eğ. Md. Köy okulları inşaatında 
M. Eğ. Md. Köy okulları inşaatında 
M. Eğ. Md. Köy kasalha ve şehir okulları 
Ibeslenme eğitiminde 

Erkek Sanat Okulu ders aracı 
M. Eğ. Bk. ilkokul inşaat hizmetinde 
M. Eğ. Bk. ilkokul inşaat hizmetinde 
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îli 

Çantan 
Çantan 

Artvin 
Artvin 
Artvin 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 

Aded Cinsi 

1 öen. Jeep 
1 P i c k - U p A 

1 Pikap 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 — 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 -
1 Motosiklet 
'1 Kamyon 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 

1 Jeep 

1 Pikap 

2 Kamyon 

1 Jeep 

1 Kamyonet. 
1 Resmî Jeep 
1 Jeep 
1 Arazi binek 
1 Arazi binek 

Markası ve modeli 

Willys 
Willys 

Dodge 
öhevrolet 
Tuzla 
Landrover 
Wiliys 
Landrover 
Citroen 
'Oüsssmantrailstar 
Ford 1958 
Willys 1956 
Üniversal 1956 
Lan'drover 1963 
Willys 

Willys 1954 

Willys 

mames 

Willys 

Volks - Wagen 1960 
Willys 
Landrover 
Dodge 1942 
Jeep 1952 

Almış Bedeli 
•tarihi Lira K. 

1963 38 000 
1964 51000 

1966 47 000 
1965 47 000 
1957 17 379 
1962 39 800 
1962 37 000 
1967 50 000 
1967 
1967 
1968 33 000 
1956 14 692 
1956 15 000 
1964 25 950 
1959 39 819 60 

1954 10 900 

1962 46 000 

1964 152 000 

1966 34 500 

1966 15 000 
1966 13 716 80 
1964 25 950 
1959 1 500 
1962 300 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Hurdaya çıkmış 
Onarım görmüştür 
Onarım görmüştür 
Değişiklik yok 
Onarım görmüştür 
Değişiklik yok' 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişikyik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Rektefe edildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

1 z a h a t 

M. 'Eğ. (Bk. ilkokul inşaat hizmetinde 
M. Eğ. (Bk. ilköğretim ve ilkokullar inşa
at .hizmetinde. 
M. Eğ. Md. inşaatında kullanılmakta 
iM. Eğ. Md. inşaatında kullanılmakta 
Hurdaya çıkmış 
M. Eğ. Md. ilkokullar inşaatı kontrolü 
M. Eğ. Md. ilkokullar inşaatı kontrolü 
M. iEğ. Md. ilkokullar inşaatı kontrolü 
M. Eğ. Md. uygulama bahçeleri 
M. Eğ. Md. uygulama bahçeleri 
M. Eğ. Md. okul inşaatı için 
M. Eğ. 'Md. okul inşaatı için 
M. Eğ. Md. okul inşaatı için 
Kız ilk. öğ . Ok. staj ok. denetlemesi 
M. Eğ. İlk. Okul. inşaatları hizmeti ve 
kontrolü 
M. Eğ. ilk. Okul, inşaatlan nizmeti ve 
kontrolü 
M. Eğ. ilk. Okul. inşaatları nizmeti ve 
•kontrolü 
M. Eğ. İlk. Okul. inşaatlan 'hizmeti ve 
.kontrolü 
M. Eğ. ilk. Okul. inşaatlan hizmeti ve 
kontrolü 
Diyarbakır Eğitim En-stitüsü yatılı öğren-
cilerinin ihtiyaçlarının taşıma «ve servis 
M. Eğ. hizmetlerinde 
Edirne Kxz ilk. öğ . Ok. Er. İlk. öğ. Oku
lu ile müşterek kullanmakta 
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İli 

Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 

Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 

Erzincan 

Erzincan 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 

Aded 

~~1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Kamyon 
Jeep 
Jeep 
Amlbulâns 
Strean 

Kamyonet 
Jeep 
Kamyonet 
Kamyon 
Jeep 

1 OtomoM 

1 Motosiklet 

Pick - Up 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Kamyon 

1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 Ambulans 
1 Jeep 

Markası ve modeli 

Ford 1957 
Willys 
Willys 
Dodge 
Azi 

J e e p - P i k a p 1952 
Willys 1957 
Willys 1960 
Ford 1Ö56 
Landrover 1962 

öonsul 

Rospa 

Chevrolet 1965 
Tuzla 1963 
Tuzla 1963 
Landrover 1963 
Arazi t>in>ekl955 
Arazi Ibinek 1966 
Austin 1946 

Dodlge - 37 
Steyşin 1954 
Dodge 
Landrover 1963 

Almış 
.tarihi 

Bedeli 
Lira K. 

önceki yıla göre 
değişiklikler I z a Ih. a t 

1960 
1960 
1963 

3960 

1955 
1961 
1961 
1957 
1961 

1965 

1962 

1965 
1963 
1963 
1964 
1955 
1966 

1948 
1963 
1954 
1962 
1964 

59 000 
37 500 
40 000 

1 000 

45 750 
24 155 
31 200 

40 000 
39 450 
55 000 
25 950 
14 853 
34 500 

8 216 
20 000 
31 932 
40 000 
25 950 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişildik yok 
Değişiklik yok 
Kamyonet kısmı toinek 
şekline sokulmuştur. 
Değişiklik yok 
.Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

'54 Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yolk 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Otdbüs iken kamyon 
yapt. 
Değişiklik yok 

50 Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

San. EnS. Eğitim ve Öğretim 
-San. Ens. Eğitim ve öğretim 
M. Eğ. Md. köy okulu inşaatında 
M. Eğ. Md. köy okulu inşaatında 
M.Eğ.Md. lköyokulu inşaatında 

Gezici sin'ema eğitim araçları merk. 
M. Eğ. Md. besleme islerinde 
Sanat Enstitüsü Md. hizmetinde 
Karakocan Yat. Böl. Ok. işleri için 
Arput Yet. Yurt. Ok. hizmetinde 
M. Eğ. Md. ilkokul inşaatında 

M. Eğ. Md. ilkokul inşaatında 
M. Eğ. Md. okul uygulama (bahçeleri ye 
ıbeslenme eğ. 

M. Eğ. Md. -okul uygulama (bahçeleri -ve 
beslenme eğ. 
İlkokul inşaatlarında 
Mil. Eğt. Mdl. Okl. inşaatlarında 
Mil. Eğt. Mdl. Okl. inşaatlarında 
Mil. Eğt. Mdl. Okl. inşaatlarında 
Mil. Eğt. Mdl. Okl. inşaatlarında 
Mil. Eğt. Mdl. Okl. inşaatlarında 
Yavuz Selim Okl. nakliye islerinde 
Yavuz Selim Okl. nakliye işlerinde 
Yavuz Selim Okl. nakliye islerinde 
Eğt. Arç. Merk. Bask. öğ. Filim îsl. 
Nine Hatun Kız Ilköğ. OM. Şehir dıgı hiz
metinde 
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İli 

Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
FMrişehir 

Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 

Eskişehir 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Gaziantep 

Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 
Gaziantep 

Aded Cinsi 

1 'Binek 
1 Binek 
1 Kamyonet 
1 Traktör 
1 Steyşin 
1 Binek 

1 Pikap 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Kamyon 

'i Otobüs 
1 Traktör 
1 Kapalı ara. 

•1 P i c k - U p 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Jeep 

1 Jeep 

1 Pikap 
1 Ambulans 
1 Jeep 
1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 Otobüs 

Markası ve modeli 

Consul 1963 
Ford 1955 
Ghovrolet 
öosehutt 
Willys 1952 
Jeep 1959 

Chevrolet 
Dodge 
Wiilys 1947 
Austin 1948 

tford 1953 
Fordson 1958 
Chevrolet 1946 

Sütudebaker 1953 
Kok - Up 
Jeep 
Jeep 

Pikap 

Ford Mercuri 
Dodge 
Jeep 
Dodge 1906 
Dodfce 
Chevrolet 1955 

Almış 
tarihi 

1963 
1962 
1952 
1954 
1960 
1960 

1964 
1966 
1947 
1951 

1955 
1958 
1959 

1964 
1965 
1959 
1963 

1957 

1963 
1964 

Bedeli 
Lira 

7 500 
12 600 
7 500 
8 540 

15 000 
36 131 

40 000 
47 000 

7 142 

i Önceki yıla göre 
K. değişiklikler 

Değişiklik yok 
Boya yapıldı 
Boya yapıldı 

62 Motor takılmıştır 
Değişiklik yoktur 
Uzun şase ve kasa ya
pıldı 

Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

8 132 50 Değişiklik yoktur 

26 415 
33 071 
2 000 

9 680 
52 750 
36 870 
40 000 

2 500 

37 400 
40 000 

1963 40 000 
1960 
1963 
1963 

72 500 
66 000 
28 482 

Değişiklik yoktur 
18 Değişiklik yoktur 

Değişiklik yoktur 

Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

Değişiklik oyfcltur 

Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

71 Değişiklik yoktur 

1 iz a h a t 

Mil. Eğt.Md. Besi. Eğt. işlerinde 
Eğt .Ens. hizmet otosu olarak 
Yetiş. Yurt. «çeşitli hizmetinde 
Yetiş. Yurd. 'Döner Serm. Tarnı. îşl. 
Millî Eğ. inşaat 'kontrollerinde 

Millî Eğ. inşaat kontrollerinde 

Millî Eğ. inşaat kontrollerinde 
Millî Eğ. inşaat kontrollerinde 
öğretmen Okulu 'hizmetinde 
öğretmen Okulu nakliyesi olarak 
öğretmen Okulu staj ve uygulamalar 
işinde 
öğretmen Okulu tarla :ziraat işlerinde 
Erk. Sanat En*, çeşitli hizmetinde 
Motor Sanat Ens. motorlu tamir aracı 

olarak 
Millî Eğt. Besi. işlerinde 
Millî Eğt. okul inşaatlarında 
Millî Eğt. okul inşaatlarında 
Millî Eğt. /hurda olarak kullanılmamak
tadır. 
Mil î Eğt (hurda olarak kullanılmamak
tadır 
Millî Eğt. öğre tici Filimler «hizmetimle 
Millî Eğt okul inşaatlarında 
Millî Eğt okul inşaatlarında 
Millî Eğt okul inşaatlarında 
Körler Okulu servis a r a t a 



ili 

Gaziantep 
Gaziantep 

( i l T*PİmiTlı 

Gire'sun 

Giresun 
Gümüşane 
Gümüşane 
Gümüşane 
Gümüşane 
Hakkâri 

Hakkâri 
Hakkâri 
Hatay 

içel 
içel 
içel 
İsparta 
İsparta 

İsparta 
İsparta 
İsparta 

İsparta 
İsparta 

Aded Cinsi Markası ve modeli 

~ ~ 1 Piok - Up Volks - Wagen 1960' 

1 Kamyonet Willys 1960 

1 Arazi Mnek Willys Tuzla tipi 1956 

1 Pikap Willys1954 

Arazi binek Landrover 1964 
Pick - Up Dodge 
Jeep Willys 
Jeep Willys 1962 
Küçük oto. Citroen 
Jeep Willys 1959 
Kamyonet Jeep 
Binek Citroen 1960 
Arazi binek Landrover 1963 
Jeep Willys 1954 
Jeep Willys 1960 
Jeep Willys 1962 
Pikap Dodge 1966 
Binek oto. Willys 

Fargo 

1 Kamyon Fargo 
1 Otobüs Izusu 
1 Jeep Wdllys 

1 Landrover Jeep 1963 
1 Traktör Ford 

Traktör 

Almış 
tarihi 

- 4 0 -

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler i z a h a t 

1962 21 949 46 
1960 45 000 

1957 

1958 

1964 
1966 
1960 
1962 
1961 
1956 

1965 
1960 
1964 
1954 
1960 
1962 
1966 
1959 
1953 

1947 
1954. 
1947 

1964 
1966 

16 922 67 

25 950 
37 000 
31 900 
5 000 

36 094 

56 001 

25 950 
20 000 
26 000 
32 000 
47 000 
33 800 
7 840 

9 211 
30 500 
6 045 

25 950 
m 831 

Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

Tentene, değ. döş. yap. 

Tentene, değ. döş. yap. 

Karisör yapılmıştır 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Tamir edildi 
Değişiklik yoktur 
Müt. onarımı yap. iş
lemez du. 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Tentenesi değiştiril. 
Motorun yarısı değişti 
Değişiklik yoktur 
•Değişiklik yoktur 
Deği İMİk yoktur 
Kaporta tamiri yapıldı 
Değişiklik yoktur 

02 Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

29 Değişiklik yoktur 

Değişiklik yoktur 
46 Değişiklik yoktur 

Kilis Kız Okulu hizmetinde 
Kilis Kız Yetiştirme Yurdu hizmetinde 
Millî Eğt. Teknik Hiz. ve Köy Okl. Inş. 
işlerinde 
Millî Eğt. Beslenme Eğt. takip ve 'kontro
lünde 
Millî Eğt. Teknik Hizmeti ve köy okul in
şaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. Besi. ve inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. Besi. ve inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. Besi. ve inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Beslenme Bürosu hizmetinde 
Millî Eğt. .köy okulları hizmetinde idi1 

Millî Eğt. köy okulları hizmetinde 
Millî Eğitim Beslenme Eğitimi hizmetinde 
Hatay Kız îlköğretmen Okulu hizmetinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Beslenme Eğitiminde 
İsparta Erkek Sanat Enstitüsü 'hizmetinde 
Gönen ilk. öğretmen Okulu tarım ve di
ğer hizmet. 
Gönen ilk. öğrt . OM. çeşitli hizmetlerinde 
Gönen ilk. Öğrt. Okl. .çeşitli hizmetlerinde 
Millî Eğt. Mdl. memur ve öğretmenleri 
taşıma işi. 
Okulların çeşitli hizmetlerinde 
Okulların, çeşitli hizmetlerinde 
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İli 

tstanbul 
istanbul 
İstanbul 

tstanbul 

İstanbul 

tstanbul 

İstanbul 

tstanbul 

tstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

tstanbul 

tstanbul 

istanbul 

tstanbul 

Aded Cinsi 

1 Ambulâns 
1 Kamyonet 
1 P i c k - U p 

1 Kamyonet 

1 Üniversal 

1 Kamyonet 

1 Oto 

1 Motosiklet 

1 Motosiklet 

1 Motosiklet 

1 Motosiklet 

1 Oto 

1 Motosiklet 

1 Motosiklet 

1 Jeep 

1 P i c k - U p 

Markası ve modeli 

Volks - Wagen 
Skoda 
Jeep 

Volks - Wagen 1960 

Jeep 1955 

Ford 1955 

Citroen 

Vepan 

Vespa 

Vespa 

Vespa 

Konsan 

Vespa 

Vespa 

Landrover 

Willys 

Alnns 
•tarihi 

1962 
1959 
1965 

1961 

1955 

1955 

1959 

1962 

1962 

1962 

1962 

1951 

1960 

1960 

Bedeli önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

31 653 20 Değişiklik yoktur 
21230 Arka kauçuk branda 
18 554 20 Karoseri değişti 

22 526 40 Değişiklik yoktur 

15 027 46 Değişiklik yoktur 

11486 47 değişiklik yok 

8 312 64 Döşeme ve benzin 

2 045 50 Umumi revizyon yap. 

2 045 50 Balatası değişti 

2 045 50 Balatası değişti 

2 €45 50 Siperlik ve satman 

10 058 70 Platin vand pompa 

2 045 60 Değişiklik yok 

2 045 50 Balata, siperlik değişti 

1964 25 150 Değişiklik yok 

1959 40 900 Arka kapısı yapıldı 

i z a h a t 

Sağırlar okulu hizmetinde 
Haydarpaşa Lisesi çeşitli hizmetinde 
Halk Kitaplığı ve köylere kitap ve iaşe 
işlerinde 
Halk Kitaplığı ve feöylere kitap ve iaşe 
işlerinde 
Halk Kitaplığı ve Iköylere 'kitap -ve iaşe 
işlerinde 
Halk Kitaplı*! ve köylere kitap ve iaşe 
işlerinde * 
Okul Besi Eğt (Besi Bgt ve tatbikat iş
lerinde 
Okul Besi Egt Besi Eğt ve tatbikat is
lerinde 
Okul Besi Eğt Besi Eğt ve tatbikat is
lerinde 
Okul Besi Eğt Besi E&t ve tatbikat is 
lerinde 
Okul Besi E*t Besi E*t ve tatbikat is 
lerinde ' ' & ' * ' 
Okul Besi Eğt Besi Eğt ve tatbikat is
lerinde 
Okul Besi Eğt Besi Eğt ve tatibikat is 
lerinde 
Okul Besi Eğt Besi Eğt ve tatbikat is 
lerinde 
Millî Eğt Mdl şehir ve My ok inşaat is
lerinde ' 
Millî E*t Mdl şehir ve feöv ok inşaat is
lerinde0 . " ' ' 
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i l i Aded Cinsi 
Almış 

Markası ve -modeli tarihi 

tstanlbul 

tstanlbul 

tstanlbul 

tstanlbul 

tstanlbul 

istanbul 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
izmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 

izmir 

« 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'1 

Jeep 

Minübüs 

Otofbüs 

Pikap 

Otobüs 

Kamyonet 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Kamyon 
Jeep 
Pikap 
Dodıge 
Jeep 
Jeep 
Pikap 
Binek Oto 

1 O t o m d a 

Universal 1966 

Volks - Wagen 1960 196'3 

Fargo 1942 .1946 

Dodge 1953 1959 

Ohevrolet 1960 1967 

Volks - Wagen 1966 1967 
Willys 1962 1962 
Willys 1962 1962 
Willys 1962 1962 
Willys 1962 1962 
Landrover 1964 1964 
Landrover 1964 1964 
Landrover 1964 1964 
Landrover 1964 1964 
BMC. Austin 1964 1964 
Steyşin 1955 1955 
Willys 1964 1964 
Dodge 1961 1961 
Willys 1966 1966 
Willys 1966 1966 
Volks - Wagen 1960 
Landrover 1963 1965 

Opel 1967 1967 

Bedeli Önceki yıla göre 
Lira K. değişiklikler 

19 027 46 Değişiklik y o k t u r " " 

21 949 46 Kamyonet iken oninü-
tes yap. 

5 392 85 Değişiklik yoktur 

2 OOO Değişiklik yoktur 

50 000 Motor rektefe yapıldı 

40 000 Değişiklik yoktur 
34 000 Değişiklik yoktur 
34 000 Değişiklik yoktur 
34 000 Değişiklik yoktur 
34 000 Değişiklik yoktur 
25 950 Değişiklik yoktur-
25 950 Değişiklik yoktur 
25 950 Değişiklik yoktur 
25 950 Değişiklik yoktur 
70 500 Değişiklik yoktur 
15 000 Değişiklik yoktur 
55 000 Değişiklik yoktur 
26 000 Değişiklik yoktur 
40 000 Değişiklik yoktur 
40 000 Değişiklik yoktur 
21 949 46 Değişiklik yoktur 
25 940 Üzerine tentene çekil

miştir 
21 627 Brandalı iken pikap 

yapıldı 

İ 'z a ıh a t 

Eğt. Araçları Halka Pilim .gösteri hizme
tinde 

Okulun çeşitli hizmetlerinde 
ist. Yüksek Tek. Ok. Yıldız Lâ'br. ders 
aracı 
fet Yüksek Tek. Ok. Yıldız Ua.br. ders 
aracı 
tst. Yüksek Tek. Ok. Yıldız Lâlhr. ders 
aracı 
tst. Yük. İsi. Ens. çeşitli hizmetlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat kontrol işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat nakliye işlerinde 
Mİ01Î Eğt. Mdl. makamında 
Millî Eğt. Mdl. (beslenme işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. sinema işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat işlerinde 
Millî Eğt. Mdl. inşaat işlerinde 
İzmir Eğt. En*, çeşitli hizmetlerinde 

tzmir Yük. öğ. servis aracı olarak 

tzmir Teknik Ok. öğ. üyelerinin re*, i s 
metinde 

1 ı 

1 

http://Ua.br
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tli Adod Cinsi 

Kam 

Kan» 

1 Kamyonet 

1 Otomobil 

Markası ve modeli 

ülaidiatör 1964 

Willys 1961 

Almış 
tarihi 

Bedeli Önceki yıla giire 
Lira K değişiklikler i z a h a t 

Kars 
K a s t a n ı m 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 

1 Otomobil 
1 Arazi binek 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Arazi 
i Jeep 
1 Jeep 
1 Landrover 
1 Kamyon 

1 Jeep 
1 Binek 
1 Binek 
1 Kamyon 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Pikap 
1 Otobüs 
3 Jeep 
2 Pikap 

Üniversal 1966 
Pick - Up 1953 
Willys 1954 
Üniversal 1963 
Üniversal 1963 
Üniversal 1966 
Pick - Up 1960 

— 
- 1961 
- 1963 

Ford 1946 

Willys 
Citroen 
Landrover 
GMC. 
Jeep 
Wdllys 1950 
Jeep 1950 
Ford 1952 
Willys 1950 
Jeep 1950 

1964 

1962 

1966 
1960 
1960 
1963 
1963 
1966 
1967 
1948 
1962 
1964 
1946 

1960 

1964 
1960 
1962 
1962 
1962 
1966 
1962 
1962 

'56 000 

33 000 

34 000 
16 000 
9 925 
41 700 
41 700 
43 000 
40 000 
6 647 
15 700 
25 950 
6 107 

33 164 
12 456 
25 950 
73 072 
60 000 
9 200 
5 000 
4 250 
5 000 
5 000 

Tamamen revizyon ya
pıldı. 

Tamamen revizyon ya
pıldı. 

Değişiklik yoktur 
Kullanılmaz durumda 
Kullanılmaz durumda 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 

50 Harabolduğundan kul. 
Değişiklik yoktur 
Değişiklik yoktur 
Otobüs yap. motor rek-
tefe et. 

Revizyon yapıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Tam revizyon yapıldı 
Tam revizyon yapıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Millî Eğt. fflML ©es. Şulb. Bes. «ğitimcü*. 
ğinde 

Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 

Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğt. Mdl. ilkokul inşaatlarında 
dö l .öğr .Müd. taşıt aracı olarak 
Göl öğr. Mdl. döner sermaye taşıt aracı 
döl öğr. Mdl. döner sermaye taşıt aracı 
Göl öğr. Mdl. döner sermaye servis ara-
bası 

Millî Eğitim inşaat işlerinde 
Millî Eğitim beslenme işlerinde 
Millî Eğitim inşaat işlerinde 
Millî Eğitim okul inşaat nakliye işleri 
Millî Eğitim inşaat işleri «hizmet otosu 
Sanat Ens. Eğitim ve öğretim işlerinde 
Sanat Ens. Eğitim ve öğretim işlerinde 
Sanat Ens. Eğitim ve öğretim işlerinde 
Sanat Ens. Eğitim ve öğretim işlerinde 
Sanat Ens. Eğitim ve öğretim islerinde 
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ili 

Kayseri 

Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırklareli 

Kırklareli 
Kırklareli 
Kırklareli 

Kırklareli 

Kırklareli 

Aded Cinsi 

1 Kamyonet 

1 Kaptıkaçtı 
1 Kamyon 

1 Otobüs 

1 Kanada 

1 Pikap 

1 W e x 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Kamyon 
1 Jeep 
1 Kamyon 

1 Jeep 

1 Otdblüs 

Markası ve modeli 

Dodge 1947 

Ohevrolet 1963 
Desoto 1952 

GMC Austin 1963 

Dodge 

Pick - Up 

Jeep 1956 

Üniversal 1901 

Üniversal 1962 

Station 1961 
- 1946 

Ohevrolet 1946 

-

Ohevrolet T960 

Almış 
tarihi 

1962 

1963 
1952 

Bedeli 
Lira K. 

3 437 

55 000 
14 635 

1963 120 000 

1962 

1960 

1954 

1961 

1962 

1961 
1948 
1961 

1961 

1960 

1000 

10 000 

33 000 

36 000 

öneekd yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

-Kalorifer yaptırıldı 

Karoser ivetentoiyap. 

Değişiklik yok 

4 Ocak 1968 tarih ve 
10 sayılı muciple Ür
güp Tahsinağa Kütü-
panesine devredilmiş
tir. 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

85 000 Değişiklik yok 
7 305 İ35 Değişiklik yok 
2 990 Değişiklik yok 

4 500 

40 000 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

İ iz a h a t 

Mimarsinan İlk. öğ. Ok. Müdürlüğü okul 
işlerinde 
Mimarsinan İlık. öğ. Ok. Müdürlüğü okul 
işlerinde 
Mimarsinan İlk. öğ. Ok. Müdürlüğü okul 
işlerinde 
Mimarsinan ilk. Öğ. Ok. Müdürlüğü okul 
f e r i n d e 
Kayseri Mimarsinan Yapı Ens. temrin iş
lerinde kullanılır. 
Millî Eğitim Bak. Yük. İslâm Ens. servi* 
ve inşaat yiyecek nakli için 

Ürgüp Tahsinağa Kütüphanesine devre
dilmiş 
Millî Eğ. İlkokul inşaatlarına gedenleri 
taşır. 
Millî Eğ. İlkokul inşaatlarına igMenleıû 
taşır. 
Millî Eğ. malzemeleri taşır. 
Kepirtepe İlk. öğ . Ok. staj ok. teftişinde 
Kepirtepe İlk. öğ . Okul malzeme ve eşya 
nakli 
Kepirtepe İlk. öğ. Okul. halen kullanıl
maz durumda 
Kepirtepe İlk. öğ . Okul. Lüleburgaz ilçesi 
ve okul arasında öğretmenleri taşıma iş
lerinde 
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îli Aded Cinsi Markası ve modeli 
Almış 
tarihi 

Bedeli 
Lira sK. 

Nevşehir 

Nevşehir 

Nevşehir 
Nevşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütalhya 
Kütahya 

1 Jeep 

1 Vil'liys 

1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 (Kamyonet 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Kamyon 
1 Kamyonet 
1 Kaptıkaçtı 
1 Traktör 
1 Motorlu ta. 
1 Otomobil 
1 Jeep otosu 
1 -
1 P i e k - U p 

1 Kamyon 
1 Kamyon 
1 (Kamyon 
1 Jeep 
1 Jeep 

Landrover 1960 

Jeep 1952 

Willys 1954 
Willys 1952 
Üniversal 1960 
Landrover 
Willys 1959 
Üniv'ersal 1961 
Üniversal 1960 
Üniversal 1966 
Hano 1964 
Jeep 1959 
Jeep 1951 
Fargo 1946 
Vol/ks-Waıgen'1960 
Chevrolet 1963 
Massey.Harris 744 D 
Stude - Baker 1952 
Ford 1952 
Willys 1953 
Volta-Wagen 1960 
Dodge 1960 

Dodge 1960 
Dodge 1960 
Dodge 1960 
Willys 1953 
Willys 1960 

1960 29 500 

1962 10225 

1965 o 000 
1967 20 000 
1960 32 500 
1964 25 950 
1960 45 000 
1961 '22 500 
1961 36 000 
1966 34 500 
1964 10 500 
1959 41 500 
1962 6 272 
1947 5 739 
1962 21 949 
1903 55 00O 
1953 10 245 
1953 9 680 
1959 1 625 
1959 1 625 
1964 21 949 
1966 47 000 

1961 74 000 
1960 74 000 
1960 74 000 
1955 9 750 
1960 32 675 

45 
30 
46 

65 

46 

Önceki yıla göre 

değişiklikler 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik y>k 
Değişiklik yok 
'Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Umumi reviz. yapıl. 
Umumi reviz. yapıl. 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Fâal değil 
Yarım blok motor 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

t z a 'h a t 

Millî Eğ. Md. ilkokul inşaatları hizme
tinde 
Millî Eğ. Md. ilkokul inşaatları hizme
tinde 
Kızİlk. Ok. okul hizmetinde 
Hacıbektaş O. K. K. okul hizmetinde 
Millî Eğ. Md. ilkokul inşaatlarında 
Millî Eğ. Md. ilkokul inşaatlarında 
Yetiştirme yurdu yurt hizmetinde 
Okul inşaatlarında 
Okul inşaatlarında 
Okul inşaatlarında 
Beslenme Eğitimi 'hizmetlerinde 
Okul hizmetlerinde 
öğretim işlerinde 
Okulun posta işi ile öğrenci nakli için 
Okulun ecza ve diğer malzeme naklinde 
Resmî işler için makam arabası olarak 
Döner sermayenin tarım ve nakliye işinde 
Okul hizmetinde 
Öğrenci temrin çalışmalarında 
Öğrenci temrin al ışmalarında 
öğrenci temrin çalışmalarında 
Okulumuz iç (hizmetleri ve köy staj okul
larının denetlenmesinde kulianümaktadır. 
Gezici,kitaplık olarak 
Millî Eğ. inşaatlarında 
Millî Eğ. inşaatlarında 
Millî Eğ. inşaatlarında 
Millî Eğ. inşaatlarında 
Millî Eğ. inşaatlarında 



İli Markası ve -modeli- Aded 

Kütaihya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 

Mardin 
Mardin 

1 Jeep 
1 Oto 
1 Jeep 
2 Jeep 
1 Jeep 
1 Kamyonet 
1 P d s k - U p 
1 Ambulâns 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Kamyon 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Pikap 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Kamyon 
1 Pikap 
1 Jeep 

1 Tam. ka. 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Arazi bine 
1 Ambulâns 

Cinsi 

Landrover 1964 
Comsül 1963 
Willys 
Üniversal 
Üniversal 
Willys 
öhevrol-et 
Dodge 
Wdllys 1956 
Willys 1959 
Landrover 1960 
Thames-Tradel1960 
Üniversal 
Üniversal 
Öhevrolet 1963 
Willys 1954 
Willys 1959 
Ford 1959 
Jeep 1959 
Willys 1957 

Ford 1963 

Dizel Üniversal 1963 

Landrover 1964 

Landrover 1964 
Dodge 
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Alıııış Bedeli 
tarihi Lira K. 

1965 
1963 
1955 
1962 
1966 
1960 
1965 
1965 
1958 
1960 
1965 
1963 
1992 
1902 
1965 
1955 
1960 
1960 
1964 
1957 

26 950 
14 000 
14 842 
66 400 
34 500 
45 000 
40 000 
40 000 
16 921 
m ooo 
31 '200 
64 999 
33 250 
33 250 
40 000 

9 000 
'27 000 
60 000 
50 000 
16 901 

1963 90 500 

1963 40 000 

1964 25 950 

1964 25 950 
1964 40 000 

61 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
DeLik l ik yok 
Değişiklik yok 
Derişiklik yok 
DeSişiklik yok 
Degişiklik yok 
Derişiklik yok 
Deİişiklik yok 
Derişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Tente kal. karo. yap. 
DeğisMik yok 

1 z a Ih a t 

Millî Eğ. inşaatlarında 
Millî Eğ. beslenme işlerinde 
Millî Eğ. ilkokul inşaatları hizmetinde 
Millî Eğ. ilkokul inşaatlan hizmetinde 
Millî Eğ. ilkokul inşaatları hizmetinde 
Millî Eğ. Pötürge yatılı bölge okulunda 
Millî Eğ. ilkokullar inşaat hizmetinde 
Millî Eğ. araçları merkezinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Müdürlüğü okul inşaat işlerinde 
Millî Eğ. beslenme eğitimi işlerinde 
Millî Eğitim Md. inşaatı 
Millî Eğitim Md. inşaatı 
Millî Eğitim Md. inşaatı 
Millî Eğitim beslenme işlerinde 
Bayındırlık Müdürlüğü köy okulları in
şaatı için 

Bayındırlık Müdürlüğü köy okulları in
şaatı için 
Bayındırlık Müdürlüğü köy okulları in
şaatı iein 
Millî Eğitim Müdürlüğü köy okulları in
şaatı için 
Kız öğretmen Okulu resmî isleri için 
Eğitim Araçları Merkezi Bask. filim gös
terileri ügm 



İli Markası ve modeli Aded Cinsi 
Almış 
tarihî 
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Bedeli 
Lira K. 

Muğla 

Muş 

Muş 
Muş 
Muş 

Niğde 
Niğde 
Nİğde 
Niğde 
Niğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Rize 
Sunsun 

Samsun. 
Samsun) 
Saranın/ 
Samsun 

Samaili 

Jeep 

Kamyon 

Pikap 
Jeep 
Pikap 

Jeep 
Station. 
_ 
Pick - Up 
Pikap 

Binek 
Kamyonet, 
Kamyon. 
Binek 
Tuzla 
Tuzla 
Pick - Up 
Kamyonet 
Jeep 

Jeep 
Jeep 
Pidk - Up 
Ambulans 

Dodg-e 1966 

Thames-Traderl964 

Willys 
Willys 1966 
Citroen 

Willys 
-

Ohevrolet 
Willys 
ohevrolet 

Austin 1962 
Jeep 1960 
1<W 1960 
Jeep 1966 
Jeep 1'954 
Jeep 
Willys 
Ohevrolet 1964 
WİHys 

Willys 
AVİllys 
Ohevrolet 
Dodge 1952 

1 S. W. Pic'k. W . 0 . S t a t i o n W . 0 . 

196 

1964 

1965 
1966 
1966 

1959 
1961 
1961 
1963 
1964 

1966 
1960 
1966 
1950 
1963 
1964 
1905 
1960 

1960 
1965 
1964 
1962 

1957 

47 000 

72 500 

54 500 
34 500 

32 000 
54 000 

8 «56 
49 '965 
40 000 

33 300 
45 000 
59 198 
34 500 
20 000 
25 000 
30 000 
50 000 
31 700 

3'3 690 
35 000 
40 000 
40 000 

önceki yıla R'öre 
değişikli ler 

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 
Motor ve revizyon de
ğişikliği 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Renk değişikliği 

t z a h a t 

Mülî Eğitim Müdürlüğü köy okulları if
şaatları kontrol işlerinde 
Millî Eğitim Müdürlüğü köy okulları in
şaatları kontrol işlerinde 
Beslenme eğitim -gıda maddelerinin nakli 
Millî Eğitim köy okuMarı kontrol için 
Araiba çok eski olduğundan kullanılma
maktadır. 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaatı 
Millî Eğitim Müdürlüğü sağlık işlerinde 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat işlerinde 
Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat işlerinde 
Millî Eğitim Müdürlüğü -beslenme işle
rinde 

ilkokul inşaatında 
ilkokul inşaatında 
ilkokul inşaatında 
ilkokul inşaatında 

Millî Eğitim Md. 
Millî Eğitim Md. 
Millî Eğitim Md. 
Millî Eğitim Md. 
İnşaatlarda 
İnşaatlarda 
İnşaatlarda 
İnşaatlarda 

Millî Eğitim köy okullarının kontrolü için 
Millî Eğitim köy okullarının kontrolü için 
Millî Eğitim köy okullarının, kontrolü için 
Millî Eğitim köy okullarının, kontrolü için 
Eğitim Araçları Ba§. hizmet re sinema 
otomobili 
Beslenme Eğitimi Bürosu Okul Belenme 
Eğitim iş. 

l 
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IH 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Samsuna 

Samsun 

Samsun 
Adana 
Adana 
Adana 
Adıma 
Adana 
Adana 
Adana 

Adana 
Adana 

Adana 
Adana 
Adana 
Adana 

Adöd Cinsi 

1 Jeep 

1 Kamyonet 

1. Pick - Up 

1 ©inek ara. 

1 Pikap 

1 Pikap 
1 Jeep 
1 Jeep 
1 Pikap 
1 Taksi 
1 Kamyon 
1 Kamyonet 
1 Kamyon 

1 Jeep 
1 Kaptıkaçtı 

Markası ve modeli 

Willys 1946 

Ghevrolet 1962 

Ford 1959 

Lan-drover 

Dodge 1954 

Ford 1959 
Willys 1960 
Willys 1960 
Ford 1959 
Reneuld 
Ford 1946 
Ford 1956 
Chevrolet 

Willys 1954 
Chevrolet 

L Volks-Wageıı Kaptıkaçtı 
1 Taka Ford 1961 
1 Pikap Ford 1962 
1 Kamyon Bedford 1948 

Alına* Bedeli önceki yıla göre 
tarihi Lira K. değişiklikler 

1947 '6 045 29 Değişiklik yok 

1962 53 050 Değişiklik yok 

1963 2 500 Değişiklik yok 

1964 27 027 85 Arka fcapısı değiştiril. 

1963 1 000 Tamir ve îboya yapıldı 

1964 Motor revizyon 
1960 31 959 65 Umumi revizyon 
1966 34 500 Değişiklik yok 
1964 20 000 Umumi v i z y o n 
1902 25 000 Umumi revizyon 
1958 10 000 Değişiklik yok 
1965 2 821 50 Değişiklik yok 
1962 13 300 Umumi revizyon 

1954 10 000 Umumi revizyon 
1963 55 000 Fren tertibatı değişti 

1963 21949 46 Değişiklik yok 
1966 35 000 Değişiklik yok 
1966 30 000 Değişiklik yok 
1960 1 500 Umumi tamir yapıldı 

Adana 1 Jeep Willys 1958 1964 5 500 Değişiklik yok 

I z a lı a t 

Ladik Akpınar Öğ. Ok. 8 ay devim eden 
staj ok. faaliyetlerinde ve Ladik Okul 
aracı 
Ladik Akpınar öğ . Ok. .Samsun'dan ya
pılan mulbayaalartla ve âcil vakalarda 
Samsun aracı Lâdik Akpınar Öğ. Okulu 
döner sermayesinde 
Eğitim Enstitüsü Kuz öğretmen Okulu 
işlerinde 
Erkek Sanat Enstitüsü Okulu nakliyat iş
lerinde 
Erkek Sanat Enstitüsü öğrenci .okul aracı 
Millî Eğitim ilimiz köy okulları inşaatı 
Millî Eğitim Mimiz köv okulları inşaatı 
Millî Eğitim ilimiz ^öy okulları inşaat! 
Millî Eğitim ilimiz köy okulları inşaat! 
Erkek Sanat Enstitüsü okul işlerinde 
Erkek Sanat Enstitüsü okul işlerinde 
Düziçi îlköğretmen Okulu Döner Sernıa-
yesiîşl. 
Düziçi îlköğretmen Okulu hizmetinde 
Düziçi îlköğretmen Okulu Md. eğitim ve 
öğretim işlerinde 
Adana Kız îlköğretmen Okulu «hizmetinde 
Yetiştirme Yurdu hikmetinde 
Yetiştirme Yurdu hizmetinde 
Millî Eğ. Bak. Tek. öğ. Yapı. En*, hizme
tinde 
Teknik Eğitim Müdürlüğü mubayaa işle
rinde 
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Aded Cinsi Markası ve modeli 
Ahnış 
tar ihi 

Bedeli 
l i r a K. 

A d a n a 
Adana 

Şiirt 
Siir t 
Si ir t 
Sinop 

Sinop 

A d a n a 

Sinop 

Sinop 

Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 

Sivas 

Sivas 
Sivas 

1 S t a y ş i n v a . 
1 GMC Oto. 

4 Kamyon 
1 Jeep 
2 P i k a p 
1 Arazi binek 

1 Arazi binek 

1. K a m y o n 

1 Otomolbii 

1 Arazi binek 

1 Jeep 
4 Jeep 
1 K a m y o n 
1 Kamyon 
1 K a m y o n 
1 K a m y o n 
1 P i k a p 

1 P ikap 

1 Ambulans 
1 P i k a p 

Ohevrolet 
CATC. 

Ford 1960 
Wil lys 1902 
•Jeop 1964 
Willys 1962 

Willys i962 

D o d - e 

Citroen 1952 

Landrover 196:? 

Willys 1959 
•VVİllys 
Thames - T r a d e r 
Thames - T r a d e r 
Thames - T rade r 
Thames - T r a d e r 
I>odo;o 

Dodge 

Dodge 4952 
S t u d d ı a k e r 

İÜG:Î 20 000 
190:! 16 000 

19G0 58 000 
1962 31 000 
1964 142 000 
1962 42 000 

1964 30 750 

1963 15 000 

1960 2 000 

1964 25 950 

1959 
1961 
1964 
1964 
1964 
1964 
1966 

35 Oü0 
43 500 
69 950 
69 950 
Cî) 950 
•69 950 
38 000 

1966 38 000 

1960 40 000 
1953 9 680 

Önceki yı la göre 
değişikliMer 

"Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Motor rek. ter,. ve ho-
ya işi 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Piston ve bâzı parka-

lar değiş. 
Bâzı k ıs ımlar t ami r 
•edildi 

Onarımı yapılmışt ır 
Onarımı yapı lmışt ı r 
Umumi reyiz, yapıldı . 
Umumi reviz. yapıldı . 
Umumi reviz. yapıldı . 
Umumi reviz. yapıldı . 
Değişiklik yok " 

Değişildik yok 

Değişikl ik yok 
Değişiklik yok 

L z a lı a t 

Motor Sana t Ens. eğ. ve öğ. idlerinde 
Motor Sana t Ens. öğrencileri .gezi işle
r i n d e 
Millî Eğ. Md. köy ilkokul inşaat lar ında 
Millî Eğ. Md. köy ilkokul inşaat lar ında 
Millî Eğ. Md. k ö y ilkokul inşaa t la r ında 

Millî Eği t im Md. i lkokul inşaat lar ı kon
t rolündü 
Millî İ ş i t i n , Md. ilkokul inşaatlar , kon
t ro lünde 
Motor San. Kns. erzak ve mubayaa isle
rinde 

Millî Eğ Md. okul hesleume işlerinde 

Kız İlk. Öğr. (>k. Müdürlüğü ir hizme
t inde 
Millî Eğ. Md. okul denetlemesinde 
Millî Eğ. Md. okul denetlemesinde 
Millî E*. Md. okul ma-lzemc sevklyatmda 
Millî Eğ . Md. okul malzeme sevklyatmda-
Millî Eğ. Md. okul malzeme sevklya tmda 
Millî Eğ . Md. okul malzeme sevklya tmda 
Millî Eğ. Md. okul kontrol ve malzeme 
işimle 
Millî Eğ. Md. ,>kuil kontrol ve malzeme 
İŞİİKİO 

Eğit im Arae . Bask. Fi l im arabası 
Sivas Er . Sanat En*, öğre t im ve eğitim 
aracı 



İli 

Sivas 

Sivas 
Sivas 

Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokat 

Tokat 
Trabzon 
Trabzon 
Tralbzon 
Traibzon 
Tralbzon 
Traibzon 

Tunceli 

Tunceli 

Tunceli 

Aded Cinsi 

1 Kamyon 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 

1 Kamyonet 

1 Taksi 

Almış 
Markası ve modeli tarihi 

Ster 1955 

Üniversal 1960 

Citroen 

1958 

Jeep 
Binek 

Otomdbil 
Otomobil 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Kamyon 
Pikap 
Oto 

Jeep 
Pikap 
Kaptıkaçtı 
Station 
Jeep 
Arazi (bin. 
Arazi 'bin. 
Pick - Up 
Jeep 

Üniversal C - 5 
Citroen 1958 

Willys 1948 
Landrover 1963 
Chevrolet 1962 
Ford 1958 
Willys G - 5 
Üniversal G - 5 
Üniversal G - 5 
Rehinford 
Willys 1948 
Reneuld 

Landrover 1963 
Chevrolet 1957 
Chevrolet 1963 
Willys 
Willys 
LaıidroVer 
Landrover 
Dodge 
Üniversal 1960 

1960 
'1962 

1948 
1964 
1963 
1958 
1957 
1962 
1966 
1956 
1961 
1966 

1964 
1962 
1963 
1959 
1956 
1963 
1963 
1966 
1960 
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Bedeli 
Lira K. 

3 000 ~~ 

'37 776 64 

72 '231 
25 950 
53 050 
29 447 92 
14 349 07 
'36 650 
34 500 
2 000 
7 500 

25 000 

25 950 
33 000 
55 000 
25 500 
14 870 
25 950 
25 950 
47 000 
36 094 

1960 45 000 

5 000 

önceki yıla ıgöre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Bâzı kısımları tamir 
edildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Motor değiştirildi 
Değişiklik yok 
Radyo ilâve edildi 

Saç kapı ilâve edildi 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Bâzı değişiklik yapıldı 

Üzerine tente ve Ibâzı 
ta. ya, 

Tamirat yapıldı 

î z a n a t 

Sivas Erkek San. Ens. nakliye köy kursu 
eş. 
Sivas Erkek San. Ens. çeşitli hizmetinde 

Beslenme IbüroSu beslenme hizmetlerinde 
Pamukpınar îlk. öğ. Ok. nda hurda 
Pamukpınar tik. öğ. Ok. binek otosu 
Pamukp ınar ilk. öğ. Ok. binek otosu 
Millî Eğitim Md. Okul inşaatlarında 
Millî Eğitim Md. Okul inşaatlarında 
Millî Eğitim Md. Okul inşaatlarında 
Millî Eğitim Md. Okul inşaatlarında 
Erkek Sanait Ens. ders aracı 
Erkek Sanat Ens. ders aracı 
Millî Eğ. Md. Beslenme ve uygulama bah
çeleri hiz. 
Tokat öğretmen Ok. servis ve staj kont. 
Beşikdüzü Kız İlk. öğ. Ok. hizmetinde 
Beşikdüzü Kız îlk. öğ. Ok. hizmetinde 
Millî Eğ. Md. .beslenme eğitiminde 
Millî Eğ. Md. inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Md. inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Md. inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Md. inşaat işlerinde 
Millî Eğ. Md. sosyal Ihı*, ve köy ok. inşaat 
kont. 

Millî Eğ. Md. sosyal t iz . ve köy ok. inşaat 
kont. 
Millî Eğ. Md. Beslenme işleri kontrolunda 

1 

1 
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îli 

Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 

Van 

Van 

Van 

Van 
Van 

Van 

Van 
Van 

Van 
Van 
Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Yozgat 

Aded Cinsi 

1 'Motosiklet 
2 Rehimli 
1 Arazi bin. 
1 Arazi bin. 
1 Jeep 

1 Pikap 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Jeep 
1 Taksi 

1 Ambulâns 

1 Jeep 
1 Pikap 

1 'Kaptıkaçtı 
1 Kamyonet 
1 Jeep 

1 Jeep 

1 Jeep 

1 Jeep 

Markası ve modeli 

Cusman 
Ford 1960 
Jeep 1960 
Jeep 1964 
Landrover 1963 

Willys 1962 

Willys 1963 

Willys 1959 

Willys 1954 
Citroen 1958 

Dadıge • 

Willys 1949 
Chevrolet 

Pikap 1963 
Dodge 1953 
Landrover 1960 

Landrover 1960 

Üniversal 

Willys1954 

Almış Bedeli 
tarihi Lira K. 

2 000 
1960 136 000 
1960 28 000 
1964 34 750 
1964 25 900 

1962 46 700 

1963 36 000 

1959 36 000 

1954 36 000 
1960 3 250 

1964 19 500 

1949 '8 500 
1961 20 000 

1963 >53 050 
'196 600 

1960 36 083 

1964 25 950 

1966 69 000 

1954 10O00 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Arka tarafına kapı ya
pıldı. 
Arkaya tenten yapıldı 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Döşeme kısam tamir 
edildi 

Makas değiştirildi 

Değişiklik yok 

Makas değişimi ve ta
mir 

i z a h a t 

Millî Eğ. Md. uygulama Ibrfhçe binek 
O M inşaatlarında 
Okull inşaatlarında 
Okul inşaatlarında 

Urfa Kız öğ. Ok. hizmetinde 
Millî Eğitim Md. ilkokullar inşaat hizme
tinde 
Millî Eğitim Md. ilkokullar inşuat hizme
tinde 
Millî Eğitim .Md. ilkokullar inşaat hizme
tinde 
Erciş Yatılı Bölge Okıin hizmetinde 
Beslenme Eğ Bürosu Beslenme Eğitim 
hizmetinde 
Eğitim Araçları Baş. Eğitim Araçtan hiz
metinde 
Alpaslan öğretmen Okulunda hurda 
Alpaslan öğretmen O M u yük taşıma iş
lerinde 
Alpaslan öğretmen Okulu binek araibası 
Erkek Sanat Enstitüsü hizmetinde 

Millî Eğitim köy okulları kontrol işle
rinde 
Millî Eğitim köy okullan kontrol işle
rinde 
Millî Eğitim köy okulları kontrol işle
rinde 

Saray Yetiştirme Yurdu erzak naklinde 
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İli 

Yozgat 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Uşak 
Uşak 
Uşak 

Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Adıyaman 
Sakarya. 
Sakarya. 
Saka rya 
Sakarya. 
Saka rya 
Sakarya,' 
Sakarya, 
Sakarya, 
Sakarya. 

Kırşehir 
Kırşeilıir 

Aded 

1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•(.'insi 

Jeep 

P i k a p 

Kamyone t 
J eep 
J e e p 
P i k a p 
€İ t roen 
Jeep 
K a m y o n 
K a m y o n e t 
J e e p 
P ikap 
J eep 
Jeop 
K a m y o n e t 
Arazi binek 
Araz i kin'ek 
A r a z i Ibinek 
Pikap 
P ikap 
Arazi kinek 
Kamyon 
Arazi binek, 
MiniVbüs 

Almış Bedeli 
Markas ı ve modeli tarihi L i ra 

Önceki yıla gü re 
değişiklikle,- İ z a h a t 

Landrover 

•Jeep 1965 
J eep 196! 
Üniversa. 1968 
Landrover 1960 
4eep 195:) 

_ — 
Willys 1956 
Ohovrolet 1957 
Piek - Up 1965 
Üniversal 1958 
Willys 
Ü ı i v e ^ a l 
Üniversa] !964 
Willys 
Wdllys 1959 
Willys ü)66 
Landrover 
Mercüry 1963 
llover - Dodge 1951 
Olu-vroîı-t 1968 
kargo 1942 
Dodge T-'2İ '8 
Dodge 

1 J eep W i l l y s 1 9 5 9 
1 Piek - U p Willys 1964 

196 

1965 
1965 
1968 
1961 
1959 
1962 
1956 
1957 
1965 

1958 
4960 
1968 
1964 
1964 
1959 
1966 
1964 
1963 
1951 
1968 
1954 
1960 
1961 

1959 
1964 

3 '24 600 

(İ0 000 
50 000 
88 000 
40 454 
l3» 7î 1 

5 000 
14 671 
20 867 
'51 000 
i fi 900 
47 
ar, 
37 
50 
86 
84 
25 
47 
25 
^> 

135 
000 
000 
000 
100 
•500 
950 
400 
000 
000 

8 750 
5 

13, 
000 
554 

86 294 
47 500 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
D e l i k l i k yok 
Değiş ik l ik yok 
Değişiklik yok 

92 D e l i k l i k 1ok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
D e l i k l i k 'yok 
Değişiklik yok 

Peng i değiştirildi 
D e l i k l i k yok 
D e l i k l i k ;,>k 
Değişiklik Vok 
Tamir edildi 
Umumi onamn yapıldı 
D e l i k l i k yok ' 
Değişiklik 'yok 
Değişildik 'yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

70 Değişiklik yok 

Normal deği ld i r 
: Değişiklik yok 

Kız İ lköğretmen Okulu Staj Okulları id
lerinde 
Millî Dğ. inşaat i l e r i n d e 
Millî î ^ i t i . n Beslenme işlerinde 
Millî Dğ. inşaat islerinde 
Millî Eğ. inşaat islerinde 
Millî Eğ. inşaat işlerinde 
Millî Eğit im Beslenme işlerinde 
Millî Eğ. köy inşaat kont ro lündü 
Millî Eği t im köy inşaat malzeme nakl inde 
Millî Eğ. Beslenme Eği t imi hizmetinde 
Millî Eğ. M d . n k u l i r r s a a t m d a 
Millî Eğ. Md. okul inşaat ında 
Millî Eğ. Md. okul inşaat ında 
Millî Eğ. Md. okul inşaa t ında 
Millî Eğ. okul beklenme i l e r i n d e 
Millî Eğ. Md. okul inşaat lar ında 
Millî Eğ. Md. okul inşaa t la r ında 
Millî Eğ. Md. okul inşaa t la r ımla 
Millî Lğ. Md. okul inşaa t la r ında 
Arifiye l l köğre tmen Okulu hizmetinde 
Arifiye Bköğre tmen Okulu hizmetinde 
Ari fiye Bköğre tmen Okulu hizmetinde 
Arifiye Bköğre tmen Okulu hizmetinde 
Lrkek Sanat Ens t i tüsü mubayaa ve köy 
•kursları denetlemesinde 
Millî Eğ. Md. okul inşaa t la r ında 
Millî Eğ. Md. inşaat ve .beslenme işlerinde 

Liste yap ı ld ık tan sonra gelenler 

http://lv.irselh.dr
http://Kirsdh.ii'
file:///Villys
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t l i 

Adana 
Kars 

Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 
•Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 

Iia,k. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 
«ak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Tes. 
Bak. Mer. Teş\ 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 

Adcd Cinsi Markası ve modeli 

1 Voliks - Wagen - 1960 
1 Kamyonet Willys 1962 

1 -Station 
1 Minübüs 
1 Otobüs 
4 'Binek 

ı Binek 
1 Binek 
1 Binek 
4 Binek 
1 Binek 

1 Binek 

.1 Binek 
1 Jeep 
1 Binek 
1 Binek 
1 Binek 

.1 Binek 

1 Binek 

1 Pikap 

1 Otobüs 

- 1967 
ŞcahooldbTz 
Pleymouth 1966 

Buiek 1958 
Ford 1957 
Ford 1957 
Ford 1960 
Buiek 1951 

Ford 196! 

Ohevrolet 1956 
Jeep 1961 
Eeno 1965 
Eeno 4965 
Ohevrolet 1963 

Chevrolet 1954 

Che-vrolet i956 

Devteehe 1956 

M. O. 1956 

Almış Bedeli 
tarihi Lira K. 

1963 21 949 46 
1962 60 000 

95 000 
55 000 
200 000 

1967 65 000 

1958 50 000 
1962 40 000 
1962 40 000 
1957 50 000 
1962 30 000 

1967 30 000 

1965 30 000 
1963 35 000 
1966 15 000 
1966 15 000 
1964 55 000 

1955 35 000 

1958 25 000 

4958 20 000 

1965 70 000 

Önceki yıla !göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 
Bilûmum revizyon ya-
pıldı 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Bakanlık makam oto
mobili 
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 

4 z a h a t 

A d a ^ K ı z İ'lköğretmen Ok. hizmetinde 

Millî Eğitim ilkokul inşaatlarında 
Akademi Reisliği hizmetinde 
Akademi Reisliği hizmetinde 
Akademi Reisliği hizmetinde 

Bakanlık makam otomobili 
Bakanlık makam otomobili 
Başmüstesarhk makam otomobili 
Kültür Müsteşarlığı makam otomobili 
Kültür Müsteşarlığı hizmet arabası 
Talim ve Terbiye Dairesi Bask. emrinde 
hurda 
Yüksek Öğretim Gendi Müdürlüğü hizme
tinde 
Öğretmen okulları hizmetinde 
İlköğretim Genel Müdürlüğü hizmetinde 
İlköğretim Genel Müdürlüğü hizmetinde 
İlköğretim Genel Müdürlüğü hizmetinde 
Bütee ve Araştırma Dairesi Bask. hizme
tinde 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Mal. Genel Md. 
hiz. 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Mal. Genel Md. 
hiz. 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Mal. Genel Md. 
hiz. 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Mal. Genel Md. 
hiz. 
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İli 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 

Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 
Bak. Mer. Teş. 

Aded Cinsi 

1 Binek 

1 Otdbüs 

1 Kamyonet 

1 Binek 
1 Binek 
I Jeep 

Markası ve modeli 

Chevrolet 1957 

Ford 1951 

Ohevrolet 1956 

Chevrolet 1949 
Enter 1946 
Jeep 1961 

Almış Bedeli 
tarihi l i r a K. 

1962 40 000 

1962 50 000 

1962 52 000 

1958 25 000 
1965 35 000 
1964 35 000 

önceki yıla göre 
değişiklikler 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 

Değişiklik yok 
Değişiklik yok 
Değişiklik yok 

i z a h a t 

Araştırma ve Değerlendirme Bürosu Mü
dürlüğünde 
Araştırma ve Değerlendirme Bürosu Mü
dürlüğünde 
Araştırma ve Değerlendirme Bürosu Mü
dürlüğünde 
Levazım Müdürlüğü hizmetinde 
Eğitim Birimi Müdürlüğü hizmetinde 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Md. hiz
metinde 
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Sıra 
No. Aded 

1 1 
2 1 
3 1 

Plâka 
No. Modeli 
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TİCARET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanun gereğince kullanılmakta olan taşıtlar cetvelidir. 

Markası 

0015 1963 
06 AA 214 1963 
06 DD 892 1961 

Chevrolet Impala 

Motor numarası 

FO 611 AC, Şase 31769T 290963 
FO 108 AC, Şase 31769T 184306 
54 _ K - 65471 

Ahş tarihi 
Alış fiyatı 
Lira K. 

11.5.1964 65 000 
11.5.1964 65 000 

6.12.1966 5 161 

Tahsis mahalli 

Bakanlık makam arabası 
Müsteşarlılk m-aOsaan arabam 

60 Hüzmet arabası 

Araç 
sayısı 

~1 
1 
1 

-
1 
1 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Binek 

> 

> 

Ford 

» 

Cinsi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Hizmetlerinde mevcut taşıtlar 

(237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince) 

Markası 

Bııicfc 
Chevrolet 
Willys St. Wg. 

Chevrolet * 
> 

Fora^ 
Chev. St. Wg. 

Land-R. St. Wg. 

Satmalına 
tarihi 

1956 
1956 
1947 
1952 
1951 
1957 
1957 
1960 
1960 
1961 
1961 
1960 
1960 

Bedeli 
Lira K. 

Bir evvelki jû a nazaran vukubulaın 
değişiklik sebepleri 

12 346 
38 000 
18 000 
15 000 

7 850 
35 000 

271800 
96 597 
70 000 
50 000 
50 000 
36 083 
36 083 

Revizyon gördü 
> 

> 
> 

'1968 de kâl edildi. 

Onarım gördü 
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Araç 
sayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

~1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

•» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
Otobüs 

» 
» 
» 

Minübüs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cinsi Marka* 

Willys St. Wg. 

Ford St. Wg. 

Pleymouth 
Willys Kaptıkaçtı 

Commer 
Ford 

Chevrolet 
Chevrolet 
Dodge 
Chevrolet 
Ford 
Bedford 
Thames 

» 
Wolks Wagen 

Satmalma 
tarihi 

1963 
1952 
1953 
1954 
1956 
1958 
1959 
1965 
1959 
1961 
1965 
1947 
1951 
1952 
1953 
1955 
1956 
1959 
1960 
1942 
1956 
1955 
1957 
1963 
1952 
1960 
1961 
1962 
1963 
1965 
1968 

Bedeli 
Lira 

35 000 
5 963 
5 963 
7 158 
5 963 
36 000 
3 963 

123 780 
40 000 
35 000 
74 000 
30 000 
30 000 
15Ö00 
105 000 
40 000 
32 000 
40 000 
35 000 
25 000 
90 000 
32 000 
74 000 
240 000 
30 000 
35 577 
35 577 
55 952 
17 567 
Hibe 
192 000 

K. 
Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 

değişiklik flebepl eri 

Revizyon -gördü 1968 de kâl edildi. 

> 
Revizyon gördü 

Ymi 
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Araç 
sayısı 

1 
1 

14 
20 
•5 

39 
56 

6 
25 
21 

14 
10 

2 
12 

50 
292 
138 

~1 
16 
14 
10 

Cinsi 

37 
1 
1 
2 Arazi Binek 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

Markası 
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Satmataı 

Amlbülâns (IMMbüs) Volkswagen 
Pleymouth 
Chevrolet 
Willeys Jeep 

» » 
» » 
» » 

» > 
» > 

CJ-6 
CJ-5 

Land-Rover 
> » 
> > 

> » 

1962 
1963 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1958 
1960 

1965 
1962 

Bedeli 
Lira K. 

Bir evvelki yıla naaanan rufaıbulaa 
değişiMiik sebepleri 

1960 1230 873 Onarım .gördü 1968 de 1 adedi kâl 
53 000 
16 800 
13 850 
5 577 

11500 
11500 
115 360 
226 125 
55 270 
345 130 
602 595 
'68 570 
325 285 
506 180 

273 000 
290 660 

62 726 
314 420 

1965 2063 000 
1965 10 074 000 
1968 4761000 
1948 12 500 
1951 10 175 
1952 184 835 
1953 208 740 
1%9 294 731 

Revizyon gördü. 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

» 

Onarını 'gördü. 

Yeni» 
Revizyon gördü 

1968 de 1 adedi kâl 
1968 de kâl 

1968 de 1 adedi kâl 
'1968 de 14 adedi kâl 
1968 de 5 adedi Ikâil 
1968 de 3 adedi kâl 
1968 de 2 adedi kâl 
1968 de 1 adedi kâl 

4 adedi UNÎCEF den Hüküme
timize 1968 de 1 adedi kâl. 

3 adedi UNiîOEF den Hüküme
timize verildi. 

7 adedi UNÎCEF den Hüküme
timize verildi. 

1968 de kâl edildi 
1968 de 1 adedi kâl 
1968 de 7 adedi kâl 
1968 de 2 adedi kâl 



Araç 
sayım 

37 
25 
20 
75 
11 
26 

4 

2 

Cinsi 

» » 
» 

A. Binek 
> 

» » 
» 

> » 

* 
3 Ktoıyon 
3 

-
2 
1 
1 
3 
1 
1 

-
2 
3 
1 
4 

13 
1 
1 
3 
1 
1 

Kamyon 
» 
> 
» 
> 

H i z m e t i m * 
(Bkıdk 
P ick-up 
Kamyon 

> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Markam 

» » 
» » 
» » 
» » 

Austin 
Trüok 

Dödge 
Ohevrolet 
Ford 

» 
Thames 
Austin 
Ford 
WiMys St. Wg. 
Ford 
Wi%s 
Reo 
Reo açık 
Reo çeker 
Dodge 
Clark Traktör 
Thames 
Ford 
Chevrolet 

Ford 
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Satınalma 
tarihi 

1962 
1963 
1964 
1963 
1957 

1958 

1942 
1942 
1946 
1957 
1946 
1949 
1951 
1965 
1965 
1965 
1952 
1952 
1952 
1954 

1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 

Bedeli 
Lira K 

1006 790 
827 075 
651430 

1946 250 
367 400 
174 200 

26 796 

16 632 
24 948 

105 000 
60 000 
42 000 
28 000 
85 000 

240 000 
60 
40 
90 
«0 
67 
25 

100 
273 
35 
19 
75 
32 
45 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 

Bir evvelki yıla nmanan vukufeulan 
değişiklik «dbepleri 

> 1968 de 1 adedi kâl 
» 
> 
> 

> » 

> 

» 

Revizyon gördü 
> 

> 
Yeni (Hflbe Zonguflkfck Devlet H«*.) 
Ymi (Hibe K M ı y a Devirt H ^ ) 

1968 de 1 adedi kâl 
26 aded UNÎCEF den Hüküme
timize 
4 aded UNÜCEF den Hüküme
timize 

1968 de 1 adedi kal 
1968 de 1 adedi kâl 

Revizyon 

> 

gördü 
> 

> 

» 

> 
» 

1968 de 3 adodi kâl 

1968 de 2 adedi kâl 
1968 de kâl . 



- 6 4 -

Araç 
sayısı 
_____ 

1 
1 
1 
1 

2 
4 
2 
1 
1 
1 

-
o 

5 
2 
2 
1 

-
1 
3 

Cinsi Markası 

» 
. » • 

A. Binek 
Amtoulâns 
Kaptıkaçtı 
Piok-ııp 
Kamyon 
İstif 
Çeker 
» 12,5 ton 
» Römork 2 tekerlekli 
» » 5 

3 
Jeneratör 
Motosiklet. 
Motosiklet 

» 
Bisiklet 

Reo açık 
Reo 
Ford 
Dodge 
Metro 
Piok-up 
Citroen 
WİMys 

Bodlbord 
Ford Clifal 
Semi Treyler 

» 

H Davitson 
H. Davitson 

N.S.U. 

1 
2 
3 
9 

24 
17 
10 

UNÎCEF yardımından 
Hfomet fa_»* 
_««* fcdnak 

» 
» 
» 
» 

> 

» 
> 

verilen taşıtlar : 
Olmvrdlet 
WillysSt. 

». 

» 
» 

Wg. 

Satınalma 
tarihi 

1959 
1952 
1960 
1963 
1959 
1957 
1960 
1967 
1967 
1967 
1952 

1951 
1952 
1957 
1962 

1960 
1955 
1956 
1957 
1960 
1961 
1962 

Bedeli 
Lira K. 

30 000 
40 000 
55 250 
65 000 
60 000 
32 463 

7 070 
192 000 
83 000 
94 000 
35 000 
40 000 
40 000 

3 000 
4 0 0 0 
2 000 

20 000 
6 310 

12 512 
3 155 
2 558 

5 850 
52 018 60 

128 865 
386 595 

1030 920 
730 235 
429 550 

1 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

Bir evvelki yıla nazaran vuku-bulan 
değişiklik sebepleri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Onarm, gördü. 
> 

Yeni 
» 

Revizyon gördü 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Revizyon gördü 

» 
» 

/ ? 

» 
» 
> 
> 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
> 
y 

» 
» 
» 

1968 >de kal. 
1968 de 5 adedi kâl. 

1968 de kâl 

1968 dv 1 adedi kâl 
1968 de 3 adedi de kâl 

4 adedi Hükümetimize devir 
'2 adedi Hükümetimize devir-



<o 

g 

IO 

I i 

M 

I .§ 

p 3 

• F—I «I—t 

11 

es es 
r-l <N 

03 
Ö 

o 

O 

t. 
:0 

C 
ö 

P3 

o »o o 
O CO O û M m ıö 

-s 

C3 
Ö 

Ç 

(M O 00 CO 
CO CO Ol l O 

o x ^ 
co o o oo p̂ co co oo 
CO r-l b - rH 

ÇO Ol 

co S w es o <N co m 

o 

I A 
g 

o 

<o LO »o 

| * * * 

^ 

•<* co 

O 

: 0 

o o 
ÇNJ OO 

o o 
CM as 

: 3 

& 
5 > 

>H P3 

CO 05 CO o 
r— co t -

O rH Oi C0 T-H IC CO 
X CM OO ^ O l t -TH (M O ÇS •^ W LQ LO TH , S CO CO H CO H 

CO J 2 <M b- —I (M rH rH 
o ^ £ °° İS 

rM O t ' - O0 O 

0 0 

(M 00 
CO t -

s s e « J _ ^ _ J " • . I « s i s J s ^ 

co oo as o (M t - o 
to ıo o to «3 m tc 
Cî C) ffl ffi C i Oî O 

rH 

8 

O O 

rH t -

CO 0 0 
OO (M 
CO r-i 

1Q O 

0 0 OO 

2t 
CS O r H <N CO 
lO ÎO ö !D ! û 
C5 O O Q C5 

03 S 

<rf o? 

fi 
• rH •ı-H 

O 3 

« ^ A ^ A A * A 

PH 
pi 

1 

r > 
1 1 

.s PH 

.o 

O 

rH 

S 
ÖC 

> » A A £ 

S tv1 

i * A 

r H ^ r - j N ^ ç O M r - t f N r H r H GC 

£B $ 

I 
A * A A * 

(M r H <M r H LO GVJ 
O l r H 

A * 

* 

« 



Araç 
sayiBi 

~3" 
7 
4 
4 
2 

10 
4 
5 
5 
6 

21 
20 
'2 

81 . 
6 
2 
2 

16 
165 

0 m Markası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
Bisiklet 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Giltroen 

» 
Renault 

» 

Land - Rover 
Truck 

Dodge 
NıSU Motorlu 
Moter 

Satraaflıma 
ta*M 

1964 
1966 
1967 
1968 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1967 
1968 
1963 
1957 
1958 
1960 
1964 
-

1965 

Bedeli 
Um 

96 525 
280 000 
67 100 
67 100 
70 173 
35 636 
37 660 
90 688 
87 500 
165 000 
184 564 
175 760 
43 382 
542 660 
40 200 
13 330 
86 500 
13 604 
39 500 

K. 

40 
40 

50 
80 
50 

80 

30 

Bir evvelki yıla (nazaran vutkuftmlan 
değişiklik sebepleri 

» » 
Onarım gördü. 
Yeni 
Revizyon gördü 

» 
Onarım gördü 

Yeni 
Revizyon gördü 

Onarım gördü 
Revizyon gördü. 

» 

26 adedi Hükümetimize verildi 
4 adedi Hükümetimize verildi 

» 
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Aded Plâka No. : Markası 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

T-l 

1 
1 
1 
1 

34 AE 991 
35 AN 859 
35 AI> 916 
48 AC 264 

45560 
06 ER 908 
34 F F 973 
35 DY 628 
33 AC 446 

St. Wagcm * 
St. W. Chevrolet 
Landrower 
Jeep 
Jeep pikap 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
Otdbüs 
Kamyon 
St. Waaon 
Wolks Wagen 

Ne işe kullanıldığı 

» » 
» » 
» 
» 
» 

Hizmet araç, 

» 
» 
» 
» 
» 

Kaçağın men ve takiibi 
» 
» 

Serviste 
Hizmette 

» 
» 

Kaçağın men ve takibi 
» » 

i l ındığı ibedel 
Lira K. 

53 050 
53 050 

14 000 
15 550 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 

A. î. T). 

Alındığı 

5 . 8 . 
5 . 8 . 

5 .12. 
23 .10. 
1.2. 
1 . 2 . 
1.2. 
1 . 2 . 
10 .11. 
17 . 2 . 
13 .12. 
13 .12. 

tarih 

. 1963 
1963 
1957 

, 1957 
1957 

. 1968 
1968 
1968 
1968 

. 1967 
1968 

. 1967 
1967 
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Bayisi 

1 
1 
3 
1 
8 
1 
4 
3 
6 
1 

40 
3 
5 

67 

6 
9 

49 
20 
25 
1 
1 
7 

26 
24 
20 

Cinsi 

Panel 
» 

Arazi binek 

» » 

> » 
» > 

» » 

TABIM BAKANLIĞI 

Ziraat işleri Genel Müdürlüğü 

1 . 9 . 1968 tarihi itibariyle mevcut taşıt vasıtalarını gösterir liste 

Satmalma Bedeli Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
M a r t a ta r ta l i ra K. değişiklik ve sebepleri 

Arazi kaptıkaçtı 
» » 

» » 
» » 
» » 
» > 

Jeep Willys 
» 
» 
> 
> 

Chevrolet 
» 

TOlys 
Opel 
Do<%e 
Jeep Willys 

» 
» 
» 

Landrover 
» 

Austin 
Jeep Willys 
Landrover 
Woiks - Wagen 
Rambler 
Binek Morris mimi 
GAZAM 69 
GAZ AM 69 
Wiliys Jeep 

1950 
1952 
1953 
1954 
1955 
1962 
1963 
1965 
1962 
1965 
1952 
1953 
1954 
1955 

1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1965 
1965 
1961 
1965 
1966 
1967 

7 
9 

10 
10 
11 
65 
65 

000 
925 
283 
283 
261 
000 
000 

46 
50 
50 
40 

AID den hâbe 
FAO dan hibe 
AID den hibe 
5 542 73 
6 398 97 
6 839 30 

10 422 63 

FAO dan hibe 
34 000 
34 000 
Amerikan ihtiyaç fazlasından hibe 
25 900 
FAO dan hibe 
AID den hibe 
AID den hibe : 
38 000 
38 000 
34 500 1967 yılında mubayaa 



Sayıa Cinsi 

8 
80 

118 
18 
3 
4 

12 
30 
28 
14 

1 
7 

120 
56 
28 

3 
13 
7 
3 
6 

70 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
1 

» 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pick -
» 
» 
» 

Piok 

Up 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
Piek - Up îsoeorro 

» 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Markası 

» 
» 

Chevrolet 
Austin 
Mercury 
Dodg-e 
GAZ 69 M 
CrAZ 69 M 

mdge 
Willys Jeep 
Wolks - Wagen 
International 
Dodge 
International 
Ford 
Ford 

feocarro 
Mercury 
Dodge 
Ford înter 
Ford 

» 
Chevrolet 
Dodge 
Ford 

» 
» 
» 
» 

Bed&rd 

- 7 2 -

Satmalma 
tarihi 

^6~8 
1952 
1955 
1960 
1960 
1962 
1963 
1965 
1966 
1966 
1967 
1966 
1952 
1951 
1958 
1946 
1961 
1961 
1962 
1967 
1967 
1945 
1946 
1946 
1948 
1950 
1952v 
1955 
1961 
1962 
1966 

Bedeli Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
Lira K. değişiklik ve sebepleri 

a a 34 500 1968 yıhnd mutaya 
7 673 41 l aded 'hurda 
9 299 21 

48 286 67 
30 629 06 
44 000 
49 100 
38 000 
38 000 
47 000 1966 yılında mubayaa 
48 000 1967 yılında mubayaa 
F A O dan hibe 
6 918 20 
5 994 06 2 aded hurda 
36 661 82 
7 445 37 
35 225 

AID d m hibe 
34 000 
45 000 1967 yılında mubayaa 
Amerikan ihtiyaç fazlasından hibe 

8 620 
8 436 
8 397 
9 000 
9 500 
9 500 
10 300 
57 750 
54 250 
62 000 1966 yılında mubayaa 



sayısı 

~25~ 
3 
1 

10 
7 
5 
3 
2 
2 
1 
7 
2 
2 
2 
3 
7 

~ÎÖ72~ 

Cinsi Markası 

» ' 
» 

» 

Otobüs 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Motosiklet 

Ford-Chevrolet 
» 
» 

Dodge 
Ford 
Chevrolet 
ZİL 130 
Ford 
înter 
Sutudubaker 
Ford 

» 

L k z 
Zımdap 

Veteriner işleri Genel Müdürlüğü 

1 Arazi binek 
» 
» 

6 
» 
» 
» 

1 
7 
2 
6 
1 
1 

12 
1 
1 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys Jeep 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Satmalma 
tarihi 

1967~ 
1967 
1967 
1963 
1965 
1965 
1965 
1952 
1953 
1954 
1955 
1961 
1962 
1959 
1965 
1951 

1948 
1949 
1950 
1950 
1959 
1950 
1950 
1951 
1952 
1952 

Bedeli 
Lira K. 

Bir evvelki yıla nazaran vukubriaın 
değişiklik sebepleri 

Amerikan ihtiyaç fazlasından hibe 
62 000 1967 yılında mubayaa 
75 000 1967 yılında mubayaa 
65 000 
AID den hibe 
AID den hibe 
75 000 
16 300 
19 250 
18 000 
25 726 
57 157 

120 000 
72 000 

170 000 
3 886 41 

448 
600 
600 
588 
448 
981 
714 
534 
600 
103 

W., 

08 
50 
13 
25 
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Sajvı 
_____ 

3 
5 
2 

20 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

10 
4 
4 
3 
1 

11 
1 
6 
3 
5 

2 
1 
8 
5 

Ckuri M a r i z i 

Damperli kamyon 

» 
» 

Sabit kamyon 
Sabit kamyon 

» 

» 
» 

Seyyar tamirhane 
» 

iSeyyar yağlama ekip
manı 
OWbüs 

» 

Bedford 
Reo M 35 
GMCE-426 
Chevrolet 
Moris B.M.C. 
Moris BM.C. 
Ford 
Reo 
G. M. C. 
G. M. C. 
lnter 
Dodge 
Chevrolet 

Dodge 
Bedford 
International 
Ford F. 500 
Chevrolet 1959 
Dodge Power 
Davey 

Ford B 600 
lnter L 160 
Chevrolet 
Ford B 600 

630 
Pamnk tşleri 

1 Kamyon 
2 

Müdürlüğü 
Bedford 
Austin 

Satmahn» 
tarihi 

1950 
1950 
1950 
1950 
1968 
1968 
1957 
1957 
1952 
1952 
1953 

1952 - 1967 
1952 
1966 
1966 
1966 

Beddi 
Lira K. 

55 000 
8 500 

17 000 
98 '500 

102 000 

17 000 

98 000 
98 000 

1966-1967-1968 
1968 
1952 
1966 

1966 
1952 
1952 
1956 
1967 

1968 
1968 

60 619 
325 722 

91760 
25 726 

4 500 

98 000 
149 000 

Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
değişiklik ve sebepleri 

1967 yılı bütçesinden 
1967 yılı döner sermaye (bütçesi 

4 adedi 1967 de temin surplas 
1967 temin surplas 

1967 yılında surplâstan teinin 

1968 yılında mubayaa 
1968 yılında -mubayaa 



Sayısı 

1 
1 
2 

1 
1 

10 

Cinsi Markam 

» 
Pick-Up 

Morris 
Dodge 

International 
Willys 

İnternational 
Dodge 

Levazım Müdürlüğü 

4 
2 858 

Pick - Up 
» 

Rameh - W,agon 
Ford Sedan 

(Genel toplam 

International 
Chevrolet 
Ford 
Ford 

- 8 2 -

Saltınalma 
tarihi 

1968 
1968 
1959 
1951 

1951 
1963 

11 .2 .1952 
29.12.1960 
5 .4 .1961 
8 .5 .1963 

Bedeli 
Lira 

45 000 
74 385 
7 673 

15 000 
39 500 

K. 

6 918 20 
48 286 67 
49 433 46 
27 748 98 

•Bir evvelki yılla nazaran v u k u M a n 
değişiklik ive sdbepleri 

1968 yılında mufbayal 
1968 yılında mulbayaa 
1. 1966 yılında 65 000 lira bedelle satmalman 
bir aded Dodge marka Pick - Up Adana Döner 
Sermaye İşletmesine devredildiğinden cetvele dâ
hil edilmiştir. 
2. Bir aded International marka Pick - Up Mer
kez tamirhane ve vedek parça depo müdürlüğü 
demirbaşında olduğundan cetvele dâhil edilmemiş-
tir. 
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Cinsi 

Station Wagon 
» 
» 
» 

Otohüs 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fork lift 
Traktör 
Minibüs 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet pikap 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLIİRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1 . 9 . 1968 tarihi itibariyle mevcut vasıtaları gösterir listedir. 

.Markası 

Willys 
Willys 
Dodge 
Chevrolet 
Ford 
Ford 
Ford 
İnter 
Chevrolet 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 

WoJks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Wolks 
Ford 
WâUys 
Ford 

Wagen 
Waıgsn 
Wa-gen 
Wa.gen 
Wagen 
Wagen 
Wagen 
Wagen 
Wagen 
Wagen 

Satmalına 
tarihi 

28 . 2 
1 8 . 9 
15 . 6 
15 . 6 
15 . 6 
2 8 . 2 
2 7 . 7 
31 . 8 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

28 
28 

1961 
1967 
1960 
1963 
1963 
1966 
1967 
1967 

1966 
1966 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 

8 . 1962 
8 . 1962 
8 . 1962 

1 . 1966 
1 . 1966 

Bedeli 
Lira 

9 024 
9 984 
46 634 
30 000 
8 000 

120 000 
120 000 
'30 000 
80 000 
30 000 
40 000 

5 234 
1 500 
28 505 

' 28 505 
28 505 
28 505 
28 505 
28 505 
28 505 
28 505 
28 505 
28 505 

9 024 
4 500 

K. K 

91 
06 

Bir evvelki yıla nazaran vukuJbulan değişiklik ve 
sebepleri 

13 13 .7 .1968 tarih, 373363/14363 makbuzla satıldı. 
Surplex 

Sıırplex 
Surplex 
Surplex 
Surplex 
Suı«plex 
Surplex 

79 Surplex 
Sıırplex 

Snrpla* 

Surplex 
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Cinsi 

Panel 
» 
» 
» 

Ford 
Ford 
Ford 
Ford 

Marikası 
Satmalına 

tarihi 

1sTlO. 1959 
15 . 10 . 1959 
15 . 1 0 . T959 
15 .10 .1959 

Bedeli Bir evvelki yıla nazaran vukuibulaıı değişiklik ve 
Lira K. ' sebepleri 

38 508 71 
38 508 71 
38 508 71 
38 50-8 71 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 
Sıra 
No. J 

1 
'.> 
3 
4 
'5 
•6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

idedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vazife yeri 

Balkanla 
Müsteşarlık 
Bakanlık 
Yüksek Denizcilik Ok. Md. 
Ege Böl. Lim. Dz. î§. Md. lüğü 
Akdeniz Lim. Dz. t*. Md. lüğü 
Marmara Lim. Dz. Is, Md. lüğü 

> » 
» » 
> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ege 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
;» » 
» » 
,» » 
y » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

Binek otosu - 1967 Model 
» -1963 » 

Ilkmet taşıtı - 1968 model 

Markası 

Chevrolet 
Chevrolet 
Wolks WaSon 

Arazi binek tahttı 1968 model Jeep Üniversal 
Anud 'binek 

» 
Saç Denet Motoru 
Ahşap Denet Motoru 

» 
» 

Mağun Denet Motoru 
» 

Ahşap Denet Motoru 
Servis Motoru 
Saç «bar yakıt dulbası 
Denet Motoru 

» 
Deniz Ihiızmet motoru 
Denet motoru 

Austin 
Landrover 
Buda 
Diter 
Mak 
Rus 
Buda 
Ced 
Diter 
Grey M. 

Cater Pil 
Lar 
Penfca 

Alınış 
tarihi 

4.10.1967 
6 .7 .1963 

27.9 .1968 
30 .5 .1968 
6 .9 .1963 

2 1 . 5 .1964 
6 .9 .1955 

24 .2 .1961 
31 .5 .1961 

5 .3 .1958 
29.5 .1936 

5 .5 .1936 
24 .2 .1961 

1940 
26 .2 .1955 

1964 
1965 
1963 

Parsons Barsacuda 1965 

Bedeli 
Lira K. Açıklama 

75 000 
65 000 
45 000 
34 500 
33 400 
26 384 18 
29 134 27 
20 283 

7 883 
99 900 
6 000 

67 '500 
20 283 
7 500 
4 520 

371 200 
167 205 

32 745 
47 800 
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Plaka No. 

0021 
0022 
06 AA 216 
06 AH 879 

237 sayılı Taşıt Kanununun 

Markası 

SANAYİ BAKANLIĞI 

11 nci maddesi gereğince kullanılmakta olan taşıtlara ait cetveldir. 

1967 Chevrolet tmpaıla 
1965 Chevrolet Biscayne 
1954 Buick Süper 52 
Land Rower Statüm Wagon 

06 DF 704 Ford Binek IStation 

06 EU 621 Station Wagon- 1968 Biscain Chevrolet 

06 ES 52'1 1967 Minibüs kaptıkagtı (Wolfcs Wagen) 

3 4 A E 9 7 5 Chevrolet arazi 

Motor No. 

F 0222 OD Şasi 153358 
T-204827 
226087454 Boo87621 

T. 120265 

Ne işte kullanıldığı 

Fİ. 222. Fo 
Fİ. 218 Fç 
V. 5808305 
151024-'902 

İE. 66. V. 159561 

Bakanlık makam aralbası 
Bakanlık makam araibası 
Müsteşarlık makam -otomobili 
Levazım ve Evrak îs. Md. hiz
metlerinde 
Hususi Kalem Md. hizmetle-
rinde 

Sanayi Dairesi Reisliği hizmet
lerinde 
Küçük Sanatlar Dairesi Reisli
ği hizmetlerinde 
istanibul Sanayi B ö l ^ i hizmet
lerinde 

Alındığı bedel 

70 000 
60 000 
10 687 

Alındığı 
tarih 

24 . '5 . 1967 
3 . 5 . 1965 
2 . 9 . 1954 

36 083 73 13 .12 . 1960 

(Amerikan ihtiyaç fazlası 
hurda malzemeden) Ma
liye Bakanlığınca veril
miştir. 1964 

80 500 

46 000 

65 000 

31 

29 . 

25 . 

. 5 . 

2 

. 6 . 

. 1968 

1968 

. 1963 
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PlâfeaNo. Adedi Çeşidi 

0023 
06 AA 207 
06 DE 115 
06 DR 291 
06 ER 547 
06 ES 916 

06 ES 159 
06 EP 194 
35 DP 501 
35 DL 963 

1 Bindk otomobili 
1 Binekatoau 
1 Station Wagon 
1 iStation Wagon 
1 Jecp 
1 Jeep arazi binek 

06 ES 917 1 Jeep ara^i binek 

1 Kamyonet 
1 Binek otomobili 
1 JeepM. 38 
1 Jeep 
2 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI TAŞIT CETVELÎ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir. 

Markası 
Satmalına 

tarihi 

Dodge 1960 model 1961 
Chevrolet 1961 model 1964 
Chevrolet 1960 model 1960 
Internationa] Traval 1964 
Landrower 1966 model 1967 

1967 Jeep 

Jeep 1967 model 

Dodge 1967 model 
Ohevrolet 1964 model 
Jeep M. 38 
Jeep 

1967 

1967 
1967 
1965 
1965 
1968 

Bedelli 
Lira K. 

45 705 62 
Amerikan yardımı 

48 555 30 
Amerikan yardımı 

34 500 
54 500 

54 500 

Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan vardımı 
Amerikan Vardımı 

150 000 

Hizmetin çeşidi 

Makam otosu 
Müsteşarlık makamı 
Turtam Genel Müdürlüğü 
Tanıtma Genel Müdürlüğü 
İstanbul Bölgo Müdürlüğü 
Turizm Genel Müdürlüğü (Denetleme işlerin
do kullanılmak üzere) 
Tuman Genel Müdürlüğü (Denetleme işlerin
do kullanılmak üzere) 
Levazım ve Evrak Müdürlüğü 
Müsteşarlık Makamı 
Edirne Bölge Müdürlüğü 
Antalya Bölge Müdürlüğü 
Tumm Genel Müdürlüğü (Denetleme islerin-
de kullanılmak üzere) 
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Sıra 
No. Plâka No. 

26 06 EC 563 
27 06 EC 564 
28 06 EH 807 

1 06 Eli 649 
'2 06 EE 803 
3 06 AA 205 
4 06 EE 805 
5 06 EP 586 
6 06 KU 723 

7 06 EU 982 
8 06 AV 630 
9 •Oö EP 792 

10 06 AS 286 
Tl 06 KU 194 
'12 06 EU 193 
13 06 EU 632 
14 06 KU 671 
15 06 EU 724 
16 06 EU190 
17 06 EU 501 
18 06 ATI 224 
19 06 ])U 273 
20 06 AV 168 
21 06 EL 170 
•32 06 EN 469 
f23 06 EU 189 
24 06 ET 927 
'25 06 EU 672 

Model 

1966 
1966 
1966 

1968 
1965 
1968 
1964 
1967 
1967 

4965 
1963 
1967 
4963 
1967 
1967 
1967 
4967 
1967 
1967 
1967 
1956 
1956 
1963, 
1967 
4967 
1968 
1967 
1968 

i Markası 

» 
» 

Doctee 

» 
» 

Kanuni tarifi 

Arazi ot,) 

Tahsis mahalli 

Plânlama Genel Md. 
İstanbul İl İmar Md. 
Mesken Genel Md. 

îmar ve îskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne ait merkez araç listesi 
Pontiac (Parisienne) 
ıBuiek 
Chevrolet (İmpala) 

» 
Volks W a ^ u 
Land Rover 

Chevrolet otomıtik 
Jeep station 
Land llover 
Chevrolet 
Land Eöver 

» 
» 
» 
» 
» 

J e e p - P i e k - u p 
Jeep 

» 
Austin 
Land Rover 

» 
» 

Jeep 
Land Rover 

Binek 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ibiııek 
Station Wagon 
kaptıkartı 
hinek 
'kaphka-rtı 
ıbinek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bakan- makam hizmetlerinde 
Bakan makam hizmetlerinde 
Müsteşarlık .hizmetlerinde 
Plânlama İmar Gn. Md. hiz. de 
Yapı Malzemesi Genel Md. 
Teftiş Kurulu Bşk. hizmetlerinde 
(Daire Müdürlüğü) 
Genel Müdürlük hizmetlerinde 

» » » 
» » » 
» 

» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Deprem İcra Heyeti Baş. Yard. 
» 

Prefabrik İnş. Amr. liğı 
» 
» 

34 500 
34 500 
47 000 

Sicil No. 

141 
142 
143 
144 
145 
146 

147 
36 
.148 
31 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
17 
18 
33 
156 
157 
158 
159 
160 
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Sıra 
No. Plâka No. Modeli Markası 

26 06 ES 379 Amerikan yardımı GMC. 
27 0 6 D H 9 8 7 1964 Oheivrole-t 
28 0 6 D V 9 9 1 1965 Jeep - Pick - up 

Kanuni ıtarifi 

Kamyon 
Arazi - Pick - up 
Arazi - Pick - up 

Tahsis mahalli 

» 
» 

Merkez 

îmar ve îskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne ait iller araç listesi 

1 0 6 D V 9 9 5 1965 Jeep 
'2 06 EV 602 1967 » 
13 0 6 A E 7 1 4 1962 Land Rover 
4 06 AH 830 1960 
5 0 6 D V 9 9 6 1965 Jeep 
6 06 AE 926 1961 Ford V. 8 
7 06 AF 233 1961 
8 06 AH 825 1961 
9 06EIP699 1967 Land Rover 

10 06 EV 610 Jeep S tep ın 
11 06 AL 908 1953 Jeep 
12 0 6 E U 7 2 1 1968 Land Rover 
13 06 ES 154 1968 Jeep 
14 0 6 E U 1 8 7 1968 Land Rover 
1'5 06 DE 143 1964 
16 0 6 E P 7 9 0 1967 
17 0 6 E U 1 8 6 1968 
18 06 ES 156 1968 Jeep 
19 0 6 E U 1 9 2 1968 Land Rover 
20 0 6 D V 9 9 7 1965 Jeep 
(21 06 AN 103 1965 » 
22 06 ET 925 1967 » 
23 0 6 E U 9 8 6 '1967 » 
24 0 6 D C 5 3 0 1964 Land Rover 
'25 06 A F 081 1961 Ford V. 8 

Arazi Pick - up 
Arazi 'binek 
Arazi İbine'k 

» 
Arazi Pick - Up 
Damperli fcamyon 

» 
» 

Arazi toinek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pick - up 
Arazi ibinek 

» 
» 
» 

Damperli kamyon 

Adana 
Adana -
Afyon 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Buma 
Bursa 
Bursa 
Çorum 
Denizli 
Denfeli 

Sicil No. 

161 
66 
71 

75 
80 
81 
23 
76 
'27 
28 
'25 
82 
83 
84 
«5 
86 
87 
57 
88 
89 
90 
•9a 
77 
14 
92 
93 
39 
29 
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Sıra 
No. Plâka No. 

55 06 AY 169 
56 06 AY 002 
57 06 I)V 993 
58 06 EU 990 
59 06 AY 167 
60 06 EU 571 
61 06 DS 044 
62 06 AR 381 
63 06 ES 155 
'64 06 EV 263 
65 06 ATİ 986 
(56 06 AF 625 
67 06 AO 320 
68 06 ET «16 
69 06 ET :5l8 
70 06 ES 284 
71 06 EP 793 
72 06 EU 722 
73 06 EU 9«9 
74 06 AR 382 
75 06 AV 755 
76 06 HN 901 
77 06 E P 687 
78 06 EP 688 
79 06 EN 780 
80 06 EP 046 
'81 06 EV 581 
82 06 EP 418 
83 06 A!v 785 
84 06 ETJ 725 
85 06 1)V 998 

Modeli Markası 

1963 Austin 
1965 Jeep 
1965 » 
1967 » 
1963 Austin 
1968 LaıuL Rover 
1953 Jeep 
1903 Austin 
1968 Jeep 
-1907 » 
1964 Ohevrolet 
1056 •M.A.N. 
'1961 Uord V. 8. 
1967 Jeep 
•1967 » 
Amerikan yardımı (<MC. 
1967 Land Rover 
1967 
1967 Jeep 
1963 Auislin 
1958 Ford F. 600 
'1967 Land Rover 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 Jeep - Piek - up 
1967 
1956 
1968 Land Rover 
1965 Jeep 

Kanuni »arifi 

Arazi binek 
Arazi Piek - up 
Arazi Piek - up 
Arazi binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi Piek - up 
Kamyon 
Damperli kamyon 
Arazi binek 

» 
Kamyon 
Ara-zi binek 

» 
» 
» 

Kamyon 
Arad binek 

» 
» 
» 
» 

Arazi Piek - up 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tahsis mahalli 

Kayseri 
Konya 
Malatya 
Malatva 
Manis'a 
Manisa, 
Maraş 
Muğla 
Muğla 
Muğla, 
Muş 
Muş 
Muş 
Muş 
Mnş 
Muş 
Nevşehir 
Nevşehir 
Ordu 
Sakarya 
Sakamı 
Sakarya 
Sakarya. 
Sakarya 
Sakarya. 
Sakarya 
Sakarya 
Sakarya 
Samsun 
Samsun 
Sivas 

Sicil No. 

'34 
79 
73 

110 
'32 

1 1 1 
7 

112 
11M 
114 

65 
19 
24 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
22 

122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

H 
129 
78 
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Sıra 
No. Plâka No. Modeli Markası 

86 0 6 D C 5 3 2 1963 Land Rover 
'87 0 6 D Y 0 0 3 1965 Jeep 
88 06 EV 265 1967 Jeep WiUys 
89 06 EN 158 1967 Land Rover 
90 06 DC 529 1964 
91 06 EU 988 1967 Jeep 
92 06 ET 924 1967 » 
93 06 EH 790 1967 Land Rover 
94 06 EV 264 1967 Jeep 
95 0 6 E P 4 1 5 1967 Land Rover 
96 0 6 E P 6 5 7 1967 
97 06 EU 191 1968 
98 06 EN 299 1967 
'99 06 EU 673 1968 

Tahsis mahalli 

Arazi Ibinek 
Arazi Pick - up 
Arazi Ibinek 
Binek 
Arazi ıbinek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi Pick - up 
Arazi Ibinek 
Arazi P i c k - u p 

Kanuni tarifi 

Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Varto 
Van 
Zonguldak 
Hınıs 
Hınıs 
İğdır 
İğdır 
İğdır 
Pülümür 
Pülümür 
Eethiye (B. Köy 

Sicil No. 

41 
80 

136 
131 
38 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

Sayısı Cinsi 

1 Station Wa,gorı 
1 P ick-Up 
'2 

13 
6 
2 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Toprak ve İskân Meri Genel Müdürlüğü 

Taşıt ve iş makinaları cetveli 

Markası 

Dod-» 
Ohevrolot 
Eord 
Jeep 

» 
Chevrolet 
Land - Rower 
Wolks WaKen 

Modeli 

.950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1958 
1960 
.1960 

Sayısı Oinsi M'arkası Modc 

13 
25 

7 Traktör 
J0 
11 
3 Paletli traktöı 

42 P ick-Up 
4 Station Wgon 

Jeep 
Dod«'e 
Masscv Harris 44 K 
Massey Harris 55 K 
Uordson Süper Majör 
(Ausakle) Possati 
Chevrolet 
Jeep 

1961 
1963 
1950 
1950 
1963 
1959 
1964 
1950 

file:///Volks
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1 9 6 8 
Yıh Bütçe Kanununun sekizinci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 

(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 





MİLLET MECLİSİ 

Rolüm Madde 

12.000 

12.231 

12.232 

Görevin çeşidi 
Kıdlamldığı Aylığı veya 

Aded Ay gündeliği 

GENEL İDARE GEÇİCİ HİZM ETLİLER ÜCRETİ: 
Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü Arşiv Memuru 2 12 
Kitaplık Müdürlüğü Memuru ' 1 3 
Basımevi Müdürlüğü Makinisti 1 12 
Teknik İşler Müdürlüğü Fen Memuru 1 3 

» Y. Mimar veya Mühendis 1 12 
» Elektrik Mh. (Y. Mh.) 1 12 
» Yü. İc M. veya Dekaratör 1 5 
» .Mak. ~Y. Mh. veya Mak Mh. 1 3,5 

MİLLÎ SARAYLAR GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ : 
Yüksek Mimar veya Mühendis 1 12 
Yüksek Mimar veya Mühendis 1 12 
Yardımd Memuru 1 12 

PERSONEL GİDERLERİ : 
12.231 Genel İdare geciei hizmetliler ücreti 
12.232 Millî Saraylar Seçici hianetlüe r ü c ^i 

600 
600 
800 

1 100 
145-165 
120-132 

155 
155 

145-165 
92 -120 

500 
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1 . 3 . 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Mütercim 

Muhasebe Başarşivisti 
Muhasebe Arşivisti 

» 
» 

_ 5 -

BAŞBAKANLIK 

1968 tarihinden son Şubat 1969 tarihine kadar 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 

4 

Ücret Hizmet süresi 
Lira Ay 

1250 

1250 
700 
600 
500 

12 

12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

15 000 
5 250 

20 250 

15 000 
8 400 
7 200 
6 000 

36 600 
12 810 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Düşünceler 

Barem içi 
% 35 zam 

Toplam 

Barem dışı 
» » 
» » 
» » 

Yıllık tutarı 
% 35 zam 

49 410 Toplam 
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Görevin adı 

Mütehassıs Filolog 

Eski Metinler Mütehassısı 
» 

Eski Metinler Telhisçisi 
» 

Tefrike! ve Tasnifçi 
» » 

Temizleyici 

(D 
(2) 

(3) 

(4) 

Aded 

9 
10 
8 
2 
9 

48 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay Gün 

Tutan 
Lira 

Arşiv Ayırma Kurulu İstanbul 

950 

800 
700 
700 
600 
500 
450 
350 

12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

11400 

48 000 
33 600 
75 600 
72 000 
48 000 
10 800 
37 800 

337 200 
118 020 

455 220 

Düşünceler 

Barom dışı 

Toplam 
%35 

Topla: 

zam 

(1) Osmanh Paleoğrafyasma ve Garp dili olmak üzere ilci yabancı düe bihakkın vâkıf olanlar. 
(2) Osmanh Paleoğrafyasını, diplomatikasını, serajistikasını ve Osmanh tarihi kronolojisini ve ttponomastikasını bilenler. 
(3) Osmanh Paleoğrafyasını ve diplomatik ı bilen ve her türlü vesikalardan hulâsa fisi ççkarabilenler. 
(4) Osmanh PaUoğrafyasım bilenler ve bununla yazık her türlü vesikaları değerlendirilenler. 
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Bölünı Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.251 Devlet Personel Dairesi Başkanlı-
ğı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Görevin adı 

Daktilo Sekreter (L 

(2) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.252 Atom Ener,isi Komisyonu yaban
cı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Görevin adı 

Çekmece Nükleer A r t t ı r m a Merkezi Nükleer 
Fizik Uzmanı 

Aded 

r-t 

1 

Aded 

Ücret 
Lira 

500 

500 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

8 

7 

Hizmet süresi 
Ay 

Tutarı 
Lira 

4 000 
1120 

5 120 
3 500 

858 

4 358 

9 478 

Tutarı 
Lira 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Düşünceler 

% 35 zam 

Toplam 

% 35 zam 

Toplam 

Genel toplam 

Düşünceler 

11000 22 000 

(1) Emekliliğe esas aylığı 400 lira üzerinden. 
(2) Emekliliğe esas ayhğı 350 Ura üzerinden. 

1 2 



Bölüm Madde 

- 8 -

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Pemomel giderleri 
12.230 Geçici h i s l i l e r üorati 
12.250 Yaaneı uamantarla y a a l t a c ı t a 

ücreti 

Görevin adı Aded 

Mubah ta Artfvfeti 

Ücret 
Lira 

1250 
1250 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 

Hizmet süresi 
Ay 

6/9752 

12 
12 

h Kanuna göre yapılan % 35 zam 

Tutarı 
Lira 

+ îsooo 

30 000 

+ 2 To Z 
40 500 



DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Sayımlar Organizatörü 
» 
» 
» 
» 

Sayımlar Kod Âmiri 
» » Yardımcısı 
» Mmm™ 
» » 
» » 

Ücret 
Aded Lira 

1100 
950 
600 
500 
450 

1100 
950 
600 
500 
450 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 

Hizmet süresi 
Ay 

6/9752 

Tutarı 
Lira 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 600 
5 700 
3 600 
3 000 
2 700 
6 600 
5 700 
3 600 
3 000 
2 700 

% 35 zam 
43 200 
15 120 

58 320 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardı: 
ücreti 

Görevin adı 

Yabancı i m a n l a r a yardımcı personel 

» 

DİYANET 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Kurs Öğretmeni 
TeberriMt Eşyası Tesbit ve Değerlendirme 
Memuru 

molan 

Ücret 
Aded Lira 

1 1 250 
1 950 
1 700 
1 500 
1 350 

İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Ücret 
Aded Lira 

10 450 

450 

Karar 
Tarihi 

30 . 3 . 1968 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 

% 35 zam 

Kararı 
Tarihi 

30 . 3 . 1968 

Hizmet süresi 
Ay 

4 

8 

Sayısı 

6/9752 

Tutarı 
Lira 

15 000 
11 400 

8 400 
6 000 
4 200 

45 000 
15 750 

60 750 

n 
Sayısı 

6/9752 

Tutarı 
Lira 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde 3656 sayılı Kamınım 9 ncu 
ve illerde çalıştırılacak olan geçici hizmetli kadroları. 

maddesine göre 1 . 3 . 1968 tarihinden 28 . 2 . 1969 tarihine kadar merkez 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.231 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Tasnifçi âmiri 
Tasnif çi 

» 
» 

Doktor 
Tasnifçi 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

7 
6 
13 
43 

(BAREM DIŞI) 

MERKEZDE 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

11400 
28 800 
16 800 
36 000 
7 200 
18 000 
27 000 
33 600 
25 200 
46 800 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Düşünceler 

129 000 132 9 3 0 % 35 zam 

379 800 
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Görevinadı 

TasBİfei 

Aded 

3 
4 
6 
6 
9 

84 

Ücret 
Lira 

500 
450 
400 
350 
300 
250 

Hizmet süresi 
Ay 

İLLERDE 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
% 35 zam 

Tutan 
Lira 

18 000 
21600 
28 800 
25 200 
32 400 
252 000 

378 000 
379 800 

757 800 
265 230 

Düşünceler 

132 000 % 35 zem 

265 230 

Genel toplam 1 023 030 



- 13 -

Tapu ve Kadastro Okulu ve tapulama kursu öğretim kurulunun 1 . 3 . 1968 tarihinden 28 . 2 . 1969 tarihine kadar kadroları. 

(BAREM İÇİ KADROLAR) 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 12.232 Kadastro Okulu ve kursu geçici 
hizmetliler ücreti 

Görevkı adı 

öğretmen 
C) 

C) 
O 

Aded 

9 
2 
2 

50 
4 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

500 
500 
600 
600 
700 

12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
% 35 zam 

Karaim 
Tarihi 

30 . 3 . 1968 

Tutarı 
Lira Düşünceler 

54 000 18 900 % 35 zam 
8 000 

14 400 5 040 % 35 zam 
240 000 
22 400 

338 800 23 940 % 35 zam 
23 940 

Genel toplam 362 740 

n 3656 sayth Kanunun 4609 sayıh Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine göre 2/3 olarak ücret alacaklardır. 

Sayısı 

6/9752 
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ADALET BAKANLIĞI 
Karar say 1^:6/9752 • 

Ücretleri genel ve katma bütçe kanunlarımı bağlı (E) cetveline dâhil 12.230 - 12.241 ve 12.250 - 12.252 nei maddelerine konulan ödeneklerden 
karşılanmak üzere, 1968 bütçe yılı içinde geçici mahiyetteki hizmetlerde çalıştırılacaklara ait kadrolardan: 

A) İlişik (1) sayılı cetvelde olanların 1029 sayılı 1968 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesine, 

Dayanılarak 1 . 3 . 1968 - 28 . 2 . 1969 tarihleri arasında geçerli olmak üzere onaylanması; Mali™ Bakanlığının 15 . 3 . 1968 tarihli ye 
111109 - 1/4495 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 30 . 3 . 1968 tarihinde kararlaştırılma tır. ' 

Cumhur b aşkamı 
Cevdet Sunay 

Görevin adı 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 

Kurs Müdürü 
Kurs İdare Memuru 

Ücret Hizmet süresi Tatarı 
Derece Aded Lira Ay Lira 

4 
5 
H 
7 
9 

10 
9 
9 

5 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

1250 
1100 

950 
800 
600 
500 
600 
600 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 

+. 

25 000) 
8 800) 
7 600) Ödenekler 2/3 üzerinden hesabedilmiştir. 
3 200) 
4 800) 
6 000) 
7 200 
7 200 

Yekûn 69 800 
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Bütçe Kanununum 8 nci maddesi ile verilen yetkiye dayanarak 
lar Kurmlu karan 31* uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

(E) cetveline giren masraf t e r t i p l e m e n idare edilıen hikmetler için B a W 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

(BAREM ÎÇÎ) 

Genelkurmay Merkez Daire 

Görevin adı 

Başkanlığı 

İngilizce Mütercim 
Uzman Mütercim 
Arşiv ve Tasnif Uzmanı 
Fotokopi Uzmanı 
Makina Uzmanı 
Pı-s. Rp. Tetkik Uzmanı 
Arşiv Uzmanı 

Personel Başkanlığı 

Prs.Rp. Tetkik Memuru 
Moral Uzmanı 
Arşiv Uzmanı 

Aded 
Ücret 
Lira 

1^50 
1250 
1100 
1100 
950 
950 
950 

1250 
1100 
1250 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

15 000 
15 000 
26 400 
13 200 
11 400 
11 400 
11 400 

103 800 

15 000 
13 200 
15 000 

3 43 200 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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Görevin adı 

Harb Tarihi Dairesi Başkanlığı 

Yazar Uzmanı Tarih 
Arşw 

» 

Tasnif 

» 
» 

Uzmanı 

» 
» 
» 

^ fe ı r i Müze Müdürlüğü 
Şark Eserleri Uzmanı 
Kimyager 
H e y k e l i 

İstihbarat 

Rusça Mütercim 
İngilizce Mütercim 
Almanca Mütercim 

BaşkanUğı 

Harp Akademileri K. 
Araştırma - Geliştirme Kurulu Uzmam 
Araştırma - Geliştirme Kurulu Uzmanı 

Toplam 
% 35 zam 

Genel toptlam 

Ücret Hizmet süresi 
Aded Lira Ay 

20 
2 
2 

10 
61 
10 

105 

1 
1 
1 

9 
131 

1100 
1 100 
950 
800 
700 
800 

1 100 
950 
950 

1250 
1 2 5 0 
1 250 

1 100 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 

Tutarı 
Lira 

264 000 
26 400 
22 800 
96 000 
512 400 
96 000 

1 017 600 

13 200 
11 400 
11 400 

36 000 

15 000 
15 000 
15 000 

45 000 

79 200 
28 800 

108 000 
1 353 600 
473 760 

1 827 360 

3 
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Ücret Hizmet «üresi Tutarı 
Bölüm Madde Ödeneğin ^ i d i Görevin adı Aded Lira Ay Lira 

12.000 12.230 Genel idare geçici hizmetliler M.8.B. Sağhk Boshanlığı 

Eczacı 
Doktor 

M.8.B. Komptrötörlüğü 

Bütçe Hazırlama Memura 
Bütçe tahlilcisi 
Menajman Memuru 
tnsangücü Yerinde Kullanma Memuru 
hısangücü Yerinde Kullanmı Memuru 
Prs.Hp. Tetkik Memuru 

İstatistik Memuru 
Program Bütçe Hesapçısı 
Menajman Yerinde Tetkik Memuru 
İstatistik Memuru . 
Menajman Yerinde Tetkik Memuru 

M. S. B. Emeldi Şubesi 

Eski Dosyaları Tetkik ve Tasfiye Uzmanı 
Eski Dosyaları Tetkik ve Tasfiye Uzmanı 

Toplam 
% 35 zam • 

2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 

1 
1 

2 
20 

1250 
1250 

1250 
1100 
1100 
950 
500 
700 
700 
700 
500 
500 
500 
500 

600 
500 

11 
11 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

27 500 
27 500 

55 000 

15 000 
13 200 
13 200 
11 400 
6 000 
16 800 
8 400 
8 400 
12 000 
6 000 
6 000 
6 000 

126 000 

7 200 
6 000 

13 200 
194 200 
67 970 

Genel toplanı 262 170 



- 1 8 -

BBlüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

K.K. Komptrolörlüğü 

Eski Hesaplar Tasfiye Uzmanı 
Bütçe Tahlilcisi 
Menajman Memuru 

» 
Desinatör 
Program Bütçe 
İhtilaflı isler ^Hal Uzmanı 
Eski Dosyalar ve Raporlar Tetkik Memuru 

Mütercim 
K.K.Hrk.Bşk.M.Hrk.Ta.Ku. 

Snf. Ok. Talimname Kurulu 

Mütercim 
» 

Ord. D. Bşk. 
Mühimmat Uzmanı 
Mühimmat Uzmanı 
işletme Uzmanı 
Menajman Uzmanı 
işçi Münasebtleri ve intibak işleri Uzmanı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

5 
2 

7 

2 
5 

7 

1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 
Lira 

1 2 5 0 
1 1 0 0 
1 1 0 0 

600 
1100 

950 
1 100 
1 100 

1 2 5 0 
1100 

1 250 
1 100 

1 2 5 0 
İl 100 

950 
1250 
1 1 0 0 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

15 000 
13 200 
13 200 
7 200 

13 200 
11 400 
13 200 
13 200 

99 600 

75 000 
26 400 

101 400 

30 000 
66 000 

96 000 

15 000 
13 200 
22 800 
15 000 
13 200 

6 79 200 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin >adı 

Desinatör 
İstihkâm Dairesi Başkanlığı 

Personel Bşk. 

Eski Dosyalar Tetkik ve Tasnif Uzmanı 

Teknik Daire BaşkanUğı 

Mühimmat YO Tapa Uzmanı 
Ağır Silâh Uzmanı 
Hafif Silâh Mühimmat Uzmanı 

Toplam 
% 35 zam 

Genel toptlam 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Tabip, Diş Tabibi, Eczacı 
» 

Tarih Yazar Uzmanı 
Uzman Müzisyen 
Öğretmen 

Toplam 
% 35 zam 

Adecl 

3 
36 

Ücret Hizmet süresi 
Lira Ay 

12 

1250 

500 

1250 
1100 
1 250 

1250 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
1100 
950 

12 

12 

Tutarı 
Lira 

15 000 

15 000 

21 000 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

24 000 

15 000 
13 200 
15 000 

43 200 
458 400 
160 440 

618 840 

30 000 
26 400 
66 000 
13 200 
22 800 

158 400 
55 440 

Genel toplam 213 840 
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Bölüm 

12.000 

Madde 

12.230 

ödeneğin çeşidi 

Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Görevin adı 

Hava Kuvvetleri Komutanhğı 

İmalât - Etüt Mühendisi 
Tabip, Diş Tabibi, Eczacı 

» 
» 

Toplam 
% 35 zam 

Genel toptlam 

Harita Genel Müdürlüğü 

Fotogrametri Öğretmeni 
Astronomi Öğretmeni 
Matematik - İşdüşüm öğretmeni 
Geodezi Öğretmeni 
Jeomorfoloji Öğretmeni -
Jeofizik Öğretmeni 
Dengeleme Öğretmeni 
Ölçme Bilgisi Öğretmeni 
Harita Çizim ve Baskı Tekniki Öğretmeni 
Fotogrametri Öğretmeni 
Matematik öğretmeni 
Geodezi Öğretmeni 
Jeomorfoloji Öğretmeni 
Ölçme Bilgisi Öğretmeni 
Lisan Öğretmeni 

Aded 

1 
7 
6 
2 

16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 

Ücret 
Lira 

1 2 5 0 
1 2 5 0 
1 100 
950 

160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Tutarı 
Lira 

15 000 
105 000 
79 200 
22 800 

222 000 
77 700 

299 700 

1 280 (*) 
1 280 (•) 
1 280 (*) 
1 280 (#) 
î 280 (*) 
1 280 (*) 
1 280 (*) 
1 280 (*) 
1 280 (*) 
560 (*) 
560 (*) 
560 (*) 
560 (*) 
560 •(*) 
560 (*) 
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BöMm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yaibancı ^ a ı ı M a yardımcı
ları i tarti 

(M % 35 zamma dahîl değil 
(**) Türk uyruklu. 

Görevin adı 

Harita Çizim Bilgisi Öğretmeni 
Ordu Bilgisi Binicilik öğretmeni 
Sağlık Bilgisi öğretmeni 
Motor ve Lojistik Bilgisi öğretmeni 
Bütçe Uzmanı 
Tabip veya Diş Tabibi 
Hesapçı 

Tercüman 
Tercüman 

% 35 zam 
Toplam 

Genel toptlam 

% 35 zam 

Toplam 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

23 

238 
8 

12 

20 

Ücret 
Lira 

80 
80 
80 
80 

1 2 5 0 
1100 
1 100 

1250 
1 100 

Hizmet süresi 
Ay 

7 
7 
7 
7 
12 
12 
12 

12 
12 

Tutarı 
Lira 

560 (*) 
560 (*) 
560 (*) 
560 (*) 

15 000 
13 200 
26 400 

71 720 
19 110 
90 830 

3 312 740 
120 000(**) 
158 000(**) 

278 400 
97 400 

375 840 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tercüman 

Tercüman 

Dil Uzmanı 
Dil Uzmanı 

- 2 2 -

Görevin adı 
_ 

Aded 

K.K.K. 

Deniz K.K. 

% 35 mm. 

Toplam 

,%' 35 mm 

Toplam 
Genel toplam 

.% 35 zam 

Genel toplam 

(BAEEM DIŞI) 

K.K.K. 
K.K. Tşk. Eğt. D. 

24 

Ücret 
Lira 

1100 

121 250 

3 375 
2 700 

Hizmet süresi 
Ay 

12 

12 

12 
12 

Tutarı 
: 

26 

26 
9 

35 

Lira 

400 

400 
240 

640 

30 000 

30 
10 

40 
334 
117 

000 
500 

500 
800 
180 

451 980 

202 500 (*) 
129 600 (*) 

332 100 

_ 

9 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(V Yabancı uyruklu. 

- 2 3 -

Görevin adı 

Zh. Birlikler D. Bşk. 

Süvari Binicilik Uzmanı 

Helikopter Gövde Uzmanı 
Helikopter Motor Uzmanı 

Deniz K.K. 

Yabancı dil Uzmanı 

Toplam 

Toplam 

Barem içi ve dışı genel toplamı 

Ücret 
Aded Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

Tutarı 
Lira 

1 

1 
1 
1 

2 
12 

1 

1 
13 

14 000 

18 000 
33 680 

3 000 

12 

12 
12 

12 

168 000 (*) 

168 000 
217 200 (#) 
404 160 (*)' 

621 360 
1 121 460 

36 000 (*)• 

36 000 
1 157 460 

1 609 440 
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ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

1968 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertiplerden idare edilen hizmetliler için Ba
kanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Uygulanan kadroya ilişkin masraf tertibinin Karan* 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Tarihi Sayısı 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Kurs Müdürü 
» Yarduncısı 

Daktilo 
Teksirci 
Dağıtıcı 
Hademe 

Aded 
Ücret 
Lira 

Kaymakamlık kursu 

1 1100 
1 950 
1 600 
1 600 
1 500 
1 450 

6 

Hizmet süresi 
Ay 

Toplam 
% 35 zam 

Genel toplam 

30 . 3 . 1968 

Tutarı 
Lira 

6 
6 
12 
12 
12 
12 

2 200 
5 700 
7 200 
7 200 
6 000 
5 400 

33 700 
11 795 

45 495 

6/9752 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Kurs Müdürü 
» Y a m c ı s ı 

Öğretmenler 
Kâtip ve Mutemet 
Teksirci ve Dağıtıcı 
Hademe 

Harita Uzmanı 
Desinatör 

Görevin adı 

Meslek kursu 

1 
1 

18 
1 
1 
1 

21 

1100 
950 
450 
700 
600 
400 

iller İdıresi Genel Müdürlüğü 

1 
1 

2 

1250 
1 100 

Aded 

6 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
% 35 zam 

Genel toplam 

12 
12 

Toplanı 
% 35 zam 

Genel toplam 

Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

2 200 
11 400 
64 800 
8 400 
7 200 
4 800 

98 800 
34 580 

133 380 

15 000 
13 200 

28 200 
9 870 

38 070 

Tutarı 
Lira 

1. Kurs Müdürü üçte bir vekâlet maaşı ile idare edilmektedir. 
2. öğretmenler üçte iki vekâlet maaşı üe idare edilmektedir. 
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜK 

1968 yüı Bütçe Kanunumu 8 uei maddesiyle i r i l en yetkiye dayanılarak (E) eetveline giren tertiplerden idare edilen hizmetliler için Ba
kanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Uygulanma kadroya ilişkin masraf tertibinden 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

lâÖÖ0 ^ 2 3 0 Gacici Mzmeffiler fiereti 

Görevin adı 

Lisan bilir Sekreter 
Mütercim 

Aded 

1 
1 

Ücret 
Lira 

1 250 
1 100 

Hizmet süresi 
Ay 

11 
11 

Toplaım 
% 35 zam 

Genel toplam 

Kararın 
Tarihi 

30 . 3 . 1968 

Tutarı 
Lira 

13 750 
12 100 

25 850 
9 047,50 

34 897,50 

Sayısı 

6/9752 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1968 yılı Bütçe Kanununun 8 nei maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertiplerden idare edilen hizmetliler için Ba
kanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadrolar 

Uygulanan kadroya ilişkin gider tertibinden 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Doktor 
Arşiv Memuru 
Tasnif Memuru 

Ordonat Teknisyeni 
Muhabere Teknisyeni 
İstihkâm Teknisyeni 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

1 1 0 0 
1100 
1 100 

950 
700 
700 
700 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
% 35 zammı 

30 

Tüten 
Lira 

13 200 
13 200 
13 200 
22 800 
8 400 
8 400 
8 400 

87 600 
30 660 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

. 3 . 1968 6/9752 

118 260 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşi'di 

12.000 12.230 Geçici hizmettiler ücreti 

Görevin adı 

Mütercim (Barem içi) 

Doktor » 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

.968 yılma ait tanzim olunan (E) cetveli kadroları 

Aded 

23 
12 
4 
1 

40 

Ücret 
Lira 

1750 
1500 
1 250 
600 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 

Ortalama 600 lira intibak üzerinden % 35 zam 

Uzman (Mikrofilimci - Dokûmancı) 
» (Dokûmancı) 

Dokûmancı 
» 
» 

3 
1 
2 
1 
1 

1 250 
1 100 
600 
500 
450 

12 
12 
12 
12 
12 

İntibakı üzerinden % 35 zam 

Tutam 
Lira 

483 000 
216 000 
60 000 
7 200 

766 200 

100 800 

867 000 

45 00( 
12 200 
14 400 
6 000 
5 400 

84 000 
29 400 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

113 400 
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Görevin adı 
Uzman (istatistikçi) 

Başkan 
Üye 
Daktilo 

Öğretmen 

Ücret Hizmet süresi 
Aded Lira Ay 

1 950 12 

Arşiv Tasnif Heyeti 

1 950 ^ 12 
2 800 12 
1 600 12 

5 Toplam 
İntibakı üzerinden % 35 zam 

Toplam 
9 950 4 

Genel toplam 

Tutarı 
Lira 

11 400 

11 400 
19 200 
7 200 

49 200 
17 220 

66 420 Barem dışı toplam! 
34 200 Barem içi toplamı 

1 081 020 Genel toplam 

867 000 
214 020 

1 081 020 
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Görevin adı 

Memur (İst, Basılı K. Ambarında çalışmak üzere) 
Millî Emlâk Memuru 
Millî Emlâk Memur Yardımcısı 

». 

Usta 
Tasfiye 

» 

i» 
1» 

i» 

i» 

1» 
1» 

Kom. Geçici Tetkik Memuru 
» 
» » 

Müracaat M , ™ 

Aded 

1 
1 
2 
1 
2 
6 
22 
2 
56 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

Öğretmen 
99 
37 

Ücret Hizmet süresi 
Lira Ay 

800 
1100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

700 
700 
600 
500 
600 
600 

500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

Tutarı 
Lira Düşünceler 

9 600] Levazım ve Kısmetli K â ğ ı f c 
13 200 Müdürlüğü 
22 800 ( D a r p t a * v,e Damıga M a l t t a 

9 600 Müdürlüğü) 
16 800L 
43 200| 

132 000 Mil î Bmlâik ( W l Müdürlüğü 
10 800 

268 800} 

8 400] 
16 800 
7 200 L Maliye Okulu Müdülrlüğü 
6 000 
7 200 
7 200ji 

570 000 
222 000 Maliye Okulu Müdürlüğü 

NOT : %35 ler intibaklarına göre ödenecektir. 



Bölüm 

12.000 

Madde 

12.231 

ödemeğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
Genel idare geçici hizmetliler 
ücreti 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ne bağlı okullar, imam - hatip 
okulları geçici hizmetliler ücreti 

Kütüpaneler geçici hizmetliler 
ücreti 

i 
i 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Tasnif Memuru 
» 
» 

» 
» 

Görevin adı 

Meslek Dersleri Öğretmeni 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Belletici 
» 

» 
» 
» 

Tasnif Memuru 
» 
» 

» 
» 

Mütehassıs Ciltçi 
» 
> 

y> 

» 

» 
» 
» 

Katalog ve Fiş Memuru 

Aded 

8 
1 
1 

10 

2 
4 
22 
17 
1 
2 
1 
0 
5 

10 

~~~66 

2 
15 

6 
1 
2 
1 
o 

Ücret 
Lira 

500 
450 
400 

800 
500 
400 
300 
500 
400 
400 
300 
350 
300 

600 
500 
400 
350 
400 
500 
500 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

48 000 
5 400 
4 800 

58 200 

19 200 
24 000 
105 600 
61 200 
6 000 
9 600 
4 800 
7 200 
21 000 
36 000 

294 000 

14 400 
90 000 
28 800 
4 200 
9 600 
6 000 
12 000 

29 165 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı 

Mâm Ansiklopedisi geçici hiz- Fiş Memuru 
metliler ücreti 
Öğretmen Okulları Genel Mü- Daktilo 
dürlüğüne bağlı okulların geçi
ci hizmetliler ücreti Okutman 

Öğretmen 
Memur 

Rehberlik araştırma merkezle- Sağlık Şefi 
ri ile körler ve sağırlar okulla- Doktor 
rmm geçici hizmetliler ücreti Memur 

Mürebbiye 

Güzel Sanatlar Genel Müdür- Folklor Uzmanı 
lüğü geçici hizmetliler ücreti Mütercim Daktilo 

Teknisyen 

» 
» 

Memur 
» 

Doktor 

Aded 

1 

1 
1 
1 

20 
3 

26 
2 
4 
1 
1 
4 
3 
3 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

500 

700 
600 

1100 
600 
600 

600 
600 
500 
450 
300 
500 
350 

950 
950 

1250 
950 
800 
600 
500 
600 
300 
300 

Hizmet süresi 
Ay 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

6 000 

8 400 
7 200 
13 200 
144 000 
21 600 

194 400 
14 400 
28 800 
6 000 
5 400 
14 400 
18 000 
12 600 

99 600 
11 400 
11 400 
15 000 
11 400 
9 600 
7 200 
6 000 
7 200 
3 600 
3 600 

10 86 400 
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Bölüm» Madde ö d l e ğ i n çeşMİ Görevin adı 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Uzman 
Müdürlüğünün geçici hizmetli
ler ücreti Uzman - Teknisyen 

Prevantoryum - sanatoryum 
geçici hizmetliler ücreti 
Meslekî ve teknik öğretim ge
cici hizmetliler ücreti 

Müstahzır 
Uzman 
İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümen Üyesi 
Teknisyen 

Teknisyen 

Teknisyen (Mimar - Mühendis) 
Teknisyen 
Mütercim Daktilo 

» 
Memur 

» 

» 
Usta Öğretici 

» » 
Memur 
Usta Öğretici 

Aded 

3 
1 
1 
1 
o 
2 
1 
2 
4 
2 

19 
1 

3 
6 
2 
1 
4 
7 

15 
2 

10 
13 
2 

20 

Ücret 
Lira 

1750 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

500 
250 
100 
800 
700 
950 
950 
600 
800 

250 

750 
250 
250 
950 
950 
800 
700 
500 
950 
800 
600 
700 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
,12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

63 000 
18 000 
15 000 
13 200 
19 200 
16 800 
11 400 
22 800 
28 800 
19 200 

227 400 
15 000 

63 000 
90 000 
30 000 
11 400 
45 600 
67 200 
126 000 
12 000 
114 000 
124 800 
14 40C 
168 000 

85 866 400 
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Böloim Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.232 Atatürk Üniversitesi ve Kara
deniz Teknik Üniversitesi geçici 
hizmetliler ücreti 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti 

Görevin adı 

Makinist 
» 

Makinist Yardımcısı 
Bekçi 
Tarım Hizmetlisi 
Usta (Mücellit) 
Usta (Mücellit Yardımcısı) 
Damıtıcı 

Yabancı uzmanlar kadroları 

Eğitim Enstitüleri 

Uzman 
» 

Aded 

20 
1 
2 
9 

38 

Ücret 
Lira 

700 
600 
400 
300 
300 
600 
400 
250 

4 000 
3 200 
3 000 
2 850 
2 500 
2 000 
1850 
1500 
1000 
850 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

8 400 
28 800 
14 400 
18 000 
72 000 
7 200 
9 600 
6 000 

164 400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

96 000 
38 400 

216 000', 
102 600 
150 000 
96 000 
133 200 
54 000 
12 000 
10 200 

32 908 400 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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Görevin adı Aded 
Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

Tutan 
Lira 

hianbul Güzel Sanatlar Akademisi 

Uzman 
> 

Uzman 

> 

Vdib t t ve A f t ı * öğretim 

1 
2 
1 
1 
14 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

000 
500 
500 
000 

7 500 
5 500 
5 200 
5 000 
4 600 
3 000 
2 600 
2 500 
2 000 
1500 
1200 
1000 
700 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

72 000 
30 000 
36 000 
12 000 

150 000 

90 000 
132 000 
62 400 
60 000 
772 800 
36 000 
31 200 
60 000 
24 000 
36 000 
14 400 
12 000 
16 800 

30 1 347 600 



BöMm Madde ödeneğin çeşidi 
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Görevin adı 
Ücret 

Aded Lira 

Cumhurbaşkanhğı Senfoni Orkestrası 

Uzman 2 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Uzman 

Atatükk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Profesör 

,18 

10 000 

Hizmet süresi 
Ay 

T2 

1 
1 

2 

4 
2 
5 
4 
2 
1 

3 500 
2 500 

i) 000 
6 000 
4 ,500 
4 000 
3 000 
2 500 

2 
2 

]2 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

240 000 

7 000 
5 000 

12 000 

432 000 
144 000 
270 000 
192 000 
72 000 
30 000 

II 140 000 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.280 -Marfetez geçicihizm«*litor ücrletd 
Ücret Hizmet süresi 

Görevin adı Derece Aded Lira Ay 

(BAREM IÇÎ) 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Mütercim 2 1 1 750 2363,50 12 
2 1 1 2 5 0 1687,50 12 

Hava Meydanlar ve Akar YaUt Tesisleri İnşaat Reisliği 

Hekim 4 1 1 250 1687,50 12 
Mütercim 4 1 1 250 1687,50 12 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Hekim 7 1 1 750 2362,50 12 

Tutarı 
Lira 

2 362,50 
1 687,50 

1 687,50 
1 687,50 

2 362,50 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Düşünceler 

28 350 
20 250 

20 250 
20 250 

28 350 

11' 117 450 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı Derece Aded 
Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

Teknisven 

(BAEEM DIŞI) 

Demiryollar ve Limanlar tnşaat Reisliği 

1 1 1 250 1687,50 12 

Tutarı 
Lira 

1 687,50 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752' 

Düşünceler 

20 250 

Teknisyen 
» 

Memur 

Teknisyen 
Servis Şefi 
Memur 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

1 5 1 750 2362,50 
3 4 1250 1687,50 

700 945 

10 

12 
12 
12 

(BAREM DIŞI) 

Hava Meydanlar, ve Akar Yatet Tesisleri İnşaat Reisliği 

1250 
1250 
800 
700 
500 

1687,50 
1687,50 
1080 
945 
675 

12 
12 
12 
12 
12 

11 

11 812,50 141 750 
6 750 81 000 

11 340 945 

1 687,50 
6 750 
3 240 
945 

1350 

35 167,50 

20 250 
81 000 
38 880 
11 340 
16 200 

422 010 
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BöISm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Vilâyetler geçici hizmetliler 
•ücreti 

Hekim 

Teknisyen 
» ' 
» 

Sürveyan 
» 
» 

Memur 

Görevin adı Derece Aded 
ücret Hizmet süresi 
Lira Ay 

(BAREM IÇÎ) 

Demiryollar ve Limanlar hsaat Reisliği 

1250 1687,50 
950 1282,50 

(BAREM DIŞI), 

Demiryollar ve Umanlar t,saat Reisliği 

1 750 2362,50 
1 250 1687,50 
1100 1485 
700 945 
600 810 
500 675 
500 1080 
700 945 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

1 687,50 
2 565,00 

4 252,50 

2 362,50 
3 375 
1485 
945 

2 430 
1350 
1080 
945 

Düşünceler 

20 250 
30 780 

51 030 

28 350 
40 500 
17 820 
11 340 
29 160 
16 200 
12 960 
11 340 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Ücret Hizmet süresi 
Görevin adı Derece Aded Lira Ay 

Teknisyen 
» 
» 

Teknisyen 

(BAREM DIŞI): 

Tapı ve İmar İşleri Reisliği 

1 2 1 750 2362,50 12 
4 4 1 500 2025,00 12 
1 2 1 100 1485,00 12 

Hava Meydanlar ve Akar YaM Tesisleri İnşaat Reisliği 

1 1 1 750 2362,50 12 

Tutarı 
Lira 

4 725 
8 100 
2 970 

2 362,50 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Düşünceler 

56 700 
97 200 
35 640 

28 350 

21 32 130,00 38 5 560 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti 

Görevin adı 

Yardımcı Uzman (Müh.) 

Ücret 
Derece Aded Lira 

1968 yiU ecnebi uzman kadroları 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

1 1 7 500 
1 1 6 000 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 

Tutarı 
Lira 

7 500 
6 000 

Düşünceler 

90 000 
72 000 

13 500 162 000 2 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

KARARNAME 
Karar : 6/9752 

Ücretleri Genel ve Katma bütçe kanunlarına bağlı (E) cetveline dâhil 12.230 - 12.241 ve 12.250 - 12.252 nci maddelerine konulan ödeneklerden 
karşılanmak üzere, 1968 bütçe vılı içinde geçici mahiyetteki hizmetlerde çalıştırılacaklara ait kadrolardan : 1968 yılı Bütçe Kanununun 8 nci 
maddesine dayanılarak, 1 ". 3 \ 1968 - 28 . 2 . 1969 tarihleri arasında geçerli olmak üzere onaylanması Maliye Bakanlığının *15 . 3 . 1968 tarih ve 
111109-1/4495 sayılı yazısı üzerine; Bakanlar Kurulunca 30 . 3 . 1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
I C. Sunay 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Grevin adı 

(BAREM DIŞI) 

Plânlama Uzmanı 
Teknik Uzman 

» 
Plânlama Uzmanı 
Personel Uzmanı 
Bakım Uzmanı 
Donatım Depolama Uzmanı 
Stok Kontrol ve Ayniyat Uzmanı 
Uzman 
Elektrik Teknisyeni 
Motorlu Araç Teknisyeni 
Atelye Teknisyeni 
Tesisat Aksesuvan Teknisyeni 
Teknisyen 
Desinatör 

Aded 

1 
1 
24 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
800 
600 
950 

1100 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

21 000 
18 000 
360 000 
60 000 
30 000 
13 200 
13 200 
13 200 
13 200 
13 200 
13 200 
9 600 
7 200 
11 400 
13 200 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı 
lan ücreti 

Görevin adı 

Tıbbi Âletler Uzmanı 
İkmal Uzmanı 

Tercüman 
Mütercim 

Aded 

1 
1 

44 

Ücret 
Lira 

1250 
1100 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 

Toplun 
% 35 zam 

Tutan 
Lira 

15 000 
13 200 

637 800 
+ 223 230 

Sosyal Hizmetler Akademisinde Öğretmen 
» 

Hıfzıssıhha Okulunda öğretmen 
Donatım Genel Müdürlüğünde Uzman 

» 
Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Uzman Baştek-
nisyen 
Ankara Hastanesinde Nero Srurji Uzmanı 

Toplam 861 030 

(BAREM İÇİ) 

2 
1 

3 

2 
1 
1 
2 
2 

><tfWk 

1 
1 

1750 
1 100 

8 500 
2 000 
4 500 
5 000 
5 000 

8 500 
8 5 0 0 

12 
12 

Toplam 

% 35 zam :+ 

Toplam 

12 
12 
12 
12 

6 

6 
6 

42 000 
13 200 

55 200 

19 320 

74 520 

204 000 
24 000 
54 000 

120 000 
60 000 

51 000 
51 000 

Toplam 564 000 



- 4 5 -

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Gümrük Kurs Öğretmem 
Muhafaza Kurs Öğretmeni 
Lisan Öğretmeni 
Mütercim 

(BAREM İÇİ) 

Ücret 
Aded Lira 

10 500 
5 500 
2 500 
2 1 500 

Karan 
Tarihi 

30 . 3 . 1968 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 

+! 

n 
Sayısı 

6/9752 

Tutan 
Lira 

60 000 
30 000 
12 000 
36 000 

13! 138 000 

Öğütmen ücrete» 3656 sayiı Kanumun 4609 say* Kanunla değiştirilen, 18 nci maddahfa 
birinci f i m ™ ıgöre 2/3 üaeAıdem verilecektir. 
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Şef 
Memur 

Görevin adı 

TARIM BAKANLIĞI 

Aylık 
Adcd ücret 

Memur (Şef) 

Tetkik ve İstişare Kurulu BaşkanUğı 

500 
450 
400 
400 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

1 1 250 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

12 
12 
12 
10 

Toplam 
% 35 zam 

Toplam 

12 

% 35 zam 

Toplam 

Ocnel toplam 

30 . 3 . 1968 6/9752 
Hizmet süresi Tutarı 
Ay Oün Lira 

6 000 
5 400 
4 800 
4 000 

>0 200 
7 070 

27 270 

15 000 
5 250 

20 250 

47 520 
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DEVLET METEOROLOJİ ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Görevin adı 

ö r t m e n 2/3 oramflda 
öğretmen (Aym zamanda Okul Müdürü) 2/3 
ödetil»» (Aym zamanda Okul Md. Yar.) 2/3 
öğretmen (Tam zamlı) 
öğretmen 2/3 oranında 
Katoriferci (Tam zaml» 
Aşç^as, (Tam zarnM 
Doktor (2/3 oramnda) 
Daktilo 
Hastabakıcı 1/3 
Ambar Memuru 
E ™ k TO Sicil Memuru 
Berber 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Bulaşıkçı 
(Mae. 
Gece Bekçisi 

Aded 

~ 2 
1 
1 
5 

15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

î 
1 
2 
2 
1 
4 
2 

~ ~ 4 3 

450 
950 
800 
700 
700 
500 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
450 
400 
300 
300 
300 
250 
250 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 

üeret Hizmet süresi 
Ura Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 
% 35 zam 

6/9752 

Tutarı 
Lira 

43 200 
7 600 
6 400 

42 000 
84 000 
12 000 

000 
000 
000 
800 
400 
400 
400 
800 
200 
200 
600 

12 000 
6 000 

226 800 
43 050 

Genel toplam 269 850 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetler ücreti 

Görevin adı Derece 

Memur 1 
4 
6 

10 
Öğretmen 7 

- 5 0 -

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Ücret Hizmet süresi 
Aded Lira Av 

1 1 250 12 
1 800 12 
3 600 12 
1 350 12 

13 500 2/3 12 

Öğretmen kadroları % 35 e di 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

Tutarı 
L i r a Yılhk tutar, 

1 250 15 000 
800 9 600 

1 800 21 600 
350 4 200 

4 3 3 3 52 000 

102 400 
âhil edilmedi 17 640 

120 040 



5 1 -

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Ücret 
Görevin «di Adcd Lira 

MERKEZ 

(Toprak ve İskân Kursu) 

Kurs Öğretmeni (*) 14 500 
Büro Şefi ! 800 
Hesap Memuru 1 700 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

55 999 
9 600 
8 400 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

30 . 3 . 1968 6/9752 

(V Bu kadrolar 2/3 olarak hesabedilmiştir. 
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T ° P İ a n t ı : 8 Cumhuriyet Senatosu S. Say lSI : 1 1 6 2 y e e k 

19 69 YILI Bütçe Kanunu Tasarısı 

ve 

Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağh ( A / 1 ) işaretli cari harcamalar cet
velinin 12.811 - 17.000 nci bölümlerindeki ödeneklerden, Karma Büt
çe Komisyonunca % 5 indirim yapıldnrtan sonraki durumu gösterir 

cetvel 

•« •mmm • • 





- 3 -

Bölüm 

12.000 

Madde 

12.811 
12.813 

10 - CUMHURİYET SENATOSU 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

38 952 

3 800 
4 750 

3 176 703 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 10 450) 

11 - Yurt dm yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı frcçici görev yolluğu 
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 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARI 
12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî Ko

misyon!arına iştirak edeceklerin yolluk-
• lan 

12.912 Balkan Istişari 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 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun Birlik, Konferans ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yol
lukları 

1 900 

28 500 

1 
1 

756 201 

228 000 

1 

47 500 

57 000 

15 200 

(10 - Cumhuriyet Senatosu) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12:923 

12.931 

12.941 

13.110 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.320 
13.330 

13.350 

13.380 

Avrupa Parlömanter Assamblesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince müştereken 
kumlan Ortaklık Parlâmentosu 'Komis
yonlarına katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

404 701) 
KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 
Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği 
milletlerarası kongre, konferans ve bun
ların komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 
Cumhuriyet Senatosunun diğer memle
ketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların yollukları 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasive alımları ve giderleri 
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 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Giyim - kuşanı alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 
ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Malzeme alımları ve giderleri 

(10 - Cumhuriyet Senatosu) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

57 000 

38 000 

313 500 

372 590 

94 
17 

6 000 
5 750 
4 750 
4 750 
4 240 
-100 

71251 

23 750 
28 500 
9 500 

9 500 

43 702 

38 

1 

1 

000 
700 

663 293 



5 -

Bölüm 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde 

13.410 
13.420 

13.510 

13.520 

14.110 

1 

14.250 

14.470 

14.510 
14.520 

15.376 
15.379 

16.110 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARIM GİDER-
LERİ Kesim toplamı 

Başkanlık otomobili işletme ve onarma gi-
derleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETIMLE ILGİLI HIZMET 
GIDERLER! 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE iLGlLl Gİ
DERLERİ 
Araştırma ve soruşturma giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGÎLÎ GİDER
LER 
Düşünülmiyen giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİT İMKURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

IŞEVLERÎ VE İŞ YERLERİ GİDERLERİ 
Basımevi giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

95 000 

9 500 
85 500 

80 750 

14 250 

66 500 

9 500 

9 500 

2 850 

38 000 

14 250 
23 750 

14 250 

4 750 
3 500 

9 500 

59 850 

14 250 

463 601 

(10 - Cumhuriyet Senatosu) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.410 

16.710 
16.720 

16.730 
16.740 

16.810 
16.811" 

16.840 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Başkanlık temsil giderleri 
Memleketimize gelecek ecnebi misafirle
rin ağırlama giderleri 
Tören giderleri 
Başkanlık konut giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık konutu 
onarım giderleri 
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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

378 100 

57 000 

285 000 
7 600 
28 500 

76 000 

47 500 

14 250 
14 250 

10 212 200 

3 176 700 
663 293 
59 850 
14 250 

463 601 

14 589 897 

j(10 - Cumhuriyet Senatosu) 



_ 7 -

Bölüm Madde 

12.000 

10/1 - MİLLET MECLÎSİ 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin cesidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yyolukları 

YÖNETİM YOLLUKLARİ 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici £Örev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 56 050) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLART 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
'12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 66 501) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARİ 
12.911 Avrupa Konseyi Assamlbie ve Daimî Ko

misyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

12.912 Balkan îstişari Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO memleketleri Parlömanterleri Bir
liği Assamble ve Daimî Komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

12.921 Par lâmento la ra^! Birliği Türk Grapu-
nun Birlik Konferans ve Daimî Komisvou-
larına iştirak edeceklerin yollukları " 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun Birlik, Konferans ve Daimî 
Komisyonlarına iştiralk edeceklerin yol
lukları 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

20 193 355 

122 551 

17 100 
35 150 

3 800 

47 500 

19 000 
1 

1 495 301 

475 000 

1 

85 500 

342 000 

22 800 

(10/1 - Millet Meclisi) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.923 Avrupa- Parlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince müşterek kumlan 
Ortaklık parlâmentosu komisyonlarına 
katılacaklarm yolluk!arı 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

1 058 301) 

KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Millet Meclisinin davet edildiği Millet
lerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk-
ları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 

12J941 Millet Meclisinin diğer memleketlere ya
pacağı ziyaret, tören ve dostluk temasla
rına katılacakların yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımlarım 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 

BAHÇE GİDERLERİ 
13.241 Bahçe giderleri 
13.242 Millî Saraylar-bahçe giderleri 

(Bahee giderleri toplamı : 109 250) 
13.290 Diğer* yönetim giderleri 

HİZMETLİLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 

(10/1 _ Millet Meclisi) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

133 000 

57 000 

380 000 

3 703 100 

1 527 600 

169 100 
285 000 
4 750 

665 000 
332 500 
71 250 

1634 000 

380 000 
95 000 

1 045 OOO 

95 000 
14 250 

4 750 

128 250 

71 250 

4 750 



- 9 

Bölüm Madde Ödeneğin, eesidi 

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 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık otomdbili işletme ve onarma, gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HÎZMET 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 

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 giderleri 
14 327 Yiyecek alım ve giderleri 
14 329 Diğer alım ve giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14 470 Düşünülmiyen -giderler 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

47 500 
4 750 

256 500 

19 000 
237 500 

156 750 

14 250 

142 500 
837 013 

64 600 

21 850 

42 750 

' 28 500 

652 713 

85 500 
4 750 
76 000 
40 698 
18 050 
423 915 
3 800 

5 700 

(10/1 - Millet Meclisi) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.510 
14.520 

15.000 

15.376 
15.379 

15.381 
15.382 
15.383 
15.385 
15.387 

16.000 

16.110 

16.410 

16.710 
16.720 

16.730 
'16.740 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GÎDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Kitaplık giderleri toplamı : 194 750) 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
(Anıtlar, müzeler ve Saraylar toplamı : 

976 814) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Basımevi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Başkanlık temsil giderleri 
Memleketimize gelecek ecnebi misafir
lerin ağırlama ıgiderleri 
Tören giderleri 

Başkanlık konut giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

85 500 

17 100 
68 400 

1 171 566 

28 500 
166 250 

475 000 
î28 975 
12 825 
131 927 
328 088 

380 000 

9 500 

418 000 

57 000 

33*2 '00 
9 500 
19 000 

1 171 566 

4 750 145 

(10/1 - Millet Meclisi) 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ^ Kesim toplamı 3 942 645 

BİNA ONARIMI 
16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı 496 850 
16.812 Millî Saraylar onarımı 3 331 795 

(Bina onarımı toplamı : 4 030 T52) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 114 000 

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 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

2B m 000 

20 193 355 

3 703 100 

837 013 

1 171 565 

4 750 145 

59 520 178 

(10/1 - Millet Meclisi) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

12 - SAYIŞTAY 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.811 
12.813 

12.825 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/- Yurt id yolluklar,, 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Denetçi ve yardımcıları yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 930 400) 

/ / - Yurt dw yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 19 002) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Giyim alımları ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim; giderleri 

(12 - Sayıştay) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

18 259 704 

1 949 402 

9 500 
19 000 

1 897 150 

4 750 

19 000 

745 750 

85 500 

161 500 
285 000 
38 000 
109 250 
66 500 

154 850 

28 500 
23 750 
71250 
2 850 
28 500 

1 453 329 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve 
giderleri 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
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 
1.3.610 Kira bedeli 

14.000 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 Gİ
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

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 

(12 - Sayıştay) 

71250 

9 500 
61750 

133 000 

23 750 
66 500 
33 250 
9 500 

9 500 

338 979 

5 700 

4 750 
950 

950 

4 750 

123 500 

6 650 

128 250 

95 000 
28 500 
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Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

18 259 704 

1 453 329 

6 650 

128 250 

19 847 933 

(12 - Sayıştay) 
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Bölüm Madde 

27 - ANAYASA MAHKEMESİ 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

12.811 

12.813 

12.832 

12.841 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yo^üdan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yollu** 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı: 12351) 

/ / - Yurt dm yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt d«ı kongre ve konferans volluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı; 9 501) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alınılan ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

(27 - Anayasa Mahkemesi) 

1969 yık için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21851 

1 900 
2 850 

1 900 

9 500 
1 

85 501 

7 600 

5 700 

23 750 
38 000 

9 500 
950 

17 575 

11 

1425 
^850 
400 
900 

2 251 147 

482 026 
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Bölüm 

14.000 

16.000 

Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

14.230 
14.240 

14.341 

14.342 

16.710 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İSLETME VE ONARMA GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Başkanlık taşıt işletme ye onarına gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ye onarına gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konaklan dışmda oturan öğüt
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER Kesim toplamı 

Yargılama giderleri 
Yollama giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayıh Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

26 600 

1 900 
23 750 

950 

22 800 

9 500 

13 300 

329 550 

950 

95 002 

76 o00 
19 000 

2 

1 

1 

2 850 

95 952 

5 225 

(27 - Anayasa Mahkemesi) 
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Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNET M GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 375 

2 251 147 

482 026 

95 952 

5 225 

2 834 350 

(27 - Anayasa Mahkemesi) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13 - BAŞBAKANLIK 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.811 
12.813 
12.814 

12.815 

12.821 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.854 

12.855 

12.856 
12.857 

12.861 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.881 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 -Yurtiçi yoUuMarı 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 415 151) 

II - Yurt d& yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı arastrıma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs' yolluğu 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollulkarı toplamı : 1 676 845) 

(13 - Başbakanlık) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 091 996 

121 600 
47 500 

14 250 
26 125 

95 000 

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 
71250 
28 500 

62 557 982 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.911 

12.912 

]2.913 

12.911 
12.915 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.320 
13.330 

13.350 

13.360 
13.380 
13.390 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

Millî Güvenlik Kumlu geçici gö:-cv yol
lusu 
Devlet Personel Dairesi geeici görev yol-
lııCnı 
Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev 
yolluğu 
MİT ^edci görev yolluğu 
Basın'- Yayın Genel Müdürlüğü geçici gö-
rev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defer alımları ve i l e r l e r i 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak ahmlan ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Giyim - kuşanı alımları ve giderleri 
Savaş gerçeleri ve savaş stoklar] alımları 
ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç ve ilâç ahmlan ve gi
derleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Malzeme !alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

432 250 

19 000 

4 750 

28 500 
142 500 

237 500 

1 149 405 

23 750 
57 000 
109 950 
902 500 
6 650 
42 750 
7 505 

127 585 

33 535 
19 000 
74 100 

950 

1 106 750 

631 750 

332 500 

19 000 
71 250 
47 500 

4 750 

2 898 089 

(13 — Başbakanlık) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta-telgraf giderleri 
13.420 Telefon fiderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER-
LERİ Kesim toplamı 

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma gider
leri 

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 
KİRA 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 KURULU 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 giderler 

(Millî Güvenlik Kurulu giderleri toplamı 
410 400) 

MİT HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.331 Büro giderleri 
14.332 Ulaştrıma giderleri 
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

318 250 

71 250 
190 000 
57 000 

141 550 

14 250 

28 500 

76 000 

22 800 

54 549 

266 475 

7 882 152 

120 650 
33 250 
12 350 
237 500 
6 650 

451 000 
529 500 
235 000 

10 575 879 

(13 - Başbakanlık) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.334 Kira bedeli 
14.339 Diğer alım ve giderleri 

(MİT hizmetleri giderleri toplamı : 
7 376 750) 

OLAĞANÜSTÜ HALLER GİDERLERİ 
14.341 3325sayılı Kanunim 3 ncü maddesinin 

gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayamlarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektir
diği giderler 
(Olanüstü haller giderleri toplamı : 2) 

14.350 Mültecilerin lıer çeşit giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri 
14.512 MİT kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 80 750) 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
ARAŞTIRMA YE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atom Enerjisi Komisyonu araştırma ve 
inceleme giderleri 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

175 750) 
STAJ YE ÖĞRENİM GİDERLERİ 

14 551 Atom Enerji Komisyonu staj ve örğenim 
giderleri 

14.552 MİT staj ve öğrenim giderleri 
14.553 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü staj ve 

öğrenim giderleri 
(Staj ve öğrenim giderleri toplamı : 5 702) 
ARŞİY GİDERLERİ 

İ 4.580 Arşiv giderleri 
14.581 MİT arşiv giderleri 

(Arşiv giderleri toplamı : 147 250) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 137 500 
23 750 

1 

95 000 

944 302 

9 500 
71250 

245 100 

95 000 

152 000 
23 750 

5 700 
1 

23 750 
123 500 

(13 - Başbakanlık) 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.591 
14.597 

14.971 
14.972 
14.973 
14.974 
14.975 
14.977 
14.979 

15.251 
15.252 
15.253 
15.254 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

15.298 

15.421 
15.422 
15.424 
15.429 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Moral eğitimi giderleri 
Özel eğitim giderleri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 194 750) 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim- kuşam alım ve giderleri 
Yiyecek'alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

Ulaştırma giderleri 
Uaşıt isletme de onirma öderleri 
Kira'bede«i * g ^ 
Givim kuşam alım ve o-iderleri 
MaUeme alım ve delerleri 
Yivecekalımveo-Lrleri 
DiWralımhr ve^iderler 
(MİT Okulu o-iderleri tonlamı • 8) 
Türkive ve Orfı Doğu » ™ Teresi 
Fnstiiiisü e,ri öderlerine ~^Bu r, ,r , 1 
ff;ppn T ^ t i t Ü v e ^ i r 

Ğ.ASTTFAM KUR TMT ART PİDFR 
LFRİ K^rn tnriZT 

toplamı 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ GİDER

LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Devlet Personel Dairesi giderleri top
lamı : 355 215) 

1969 yüı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 750 
190 000 

1 482 950 

712 500 
204 250 
19 950 
508 250 

9 500 
9 500 
19 000 

1 615 008 

1 615 000 

7 913 833 

118 750 
29 365 
204 250 
2 850 

. 

11 599 461 

(13 - Başbakanlık) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

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 alım ve giderleri 
15.437 Yiyecek alım ve giderleri 
15.438 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alım ve gider

leri 
15.439 Diğer alımlar ve giderleri 

(Atom Enerjisi Komisyonu giderleri : 
toplamı : 1 858 618) 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastnma 
Kurumuna (Bu para adı geçen Kanıma 
ödenir.) 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 
15.872 Ulaştrıma giderleri 
15.874 Kira bedeli 
15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.879 Diğer alım ve giderleri 

(Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış ku
ruluşlar giderleri toplamı : 1 344 250) 
MİT DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.881 Büro giderleri 
15.882 Ulaştrıma giderleri 
15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

* 15.884 Kim 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 toplamı : 
726 370) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1 187 500 
71 250 
147 725 
190 000 
42 693 
202 350 

2 850 
14 250 

5 700 000 

2 070 620 

95 000 
142 500 
142 500 
950 000 
14 250 

209 000 
104 500 

9 500 
125 400 

6 270 
209 000 

62 700 

25 325 143 

(13 - Başbakanlık) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
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 

(Basımevi giderleri toplamı : 207 100) 
MİT ATELYESİ GİDERLERİ 

16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT Atelyesi giderleri toplamı : 111150) 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

NÜKLEER ENERJİ GİDERLERİ 
16.214 Uranyum kira bedeli 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
16.311 2 nci Bes 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 yavm hizmetleri giderleri 
16.332 Anadolu Ajansından haber satmalına kar

şılığı 
(Haber ve yavm hizmetleri giderleri top
lamı : 7 695 000) 

16.370 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve ser
giler giderleri 

16.371 Basın - Yavm Genel Müdürlüğü iç fuar 
ve sergiler' giderleri 

16.380 Basın - Yavm Genel Müdürlüğü dış fu
ar ve sergiler giderleri 

318 250 

14 250 
5 700 
950 

180 500 
4 750 
950 

14 250 
95 000 
1900 

1 009 893 

59 893 
950 000 

17 480 000 

6 650 000 

1 900 000 
950 000 

332 500 

7 362 500 

47 500 

95 000 

142 500 

(13 - Başkanl ık) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 

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 
16.714 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü temsil 

giderleri 
16.715 Devlet Personel Dairesi temsil giderleri 
16.716 Atom Enerjisi Komisyonu temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı: 175 750) 
AĞIRLAMA GİDERLERİ 

16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama gi

derleri 
16.723 Devlet Personel Dairesi ağırlama giderleri 
16.724 MİT ağırlama giderleri 
16.725 Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 213 750) 
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 Basm-Yavm Genel Müdürlüğü bina ona

rımı 
(Bina onarımları toplamı : 318 250) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

85 500 

47 500 

38 000 

5 700 000 

275 000 
425 000 

389 500 

95 000 
28 500 
23 750 

9 500 

9 500 
4 750 
4 750 

47 500 

9 500 
4 750 

142 500 
9 500 

342 000 

23 750 
47 500 
237 500 

9 500 

(13 - Başbakanlık) 



- s e 
ma yık içm 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 
16.822 MlT Basmıevi makinata ve teçhizat ona-

23 750 
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 

78 000 

62 535 232 
2 898 089 

10 575 879 

11 599 461 

25 325 143 

113 011 804 

(13 - Başbakanlık) 
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12.000 

40 - DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.815 

12.832 
12.833 

12.841 

12.853 
12.855 

12.871 
12.872 
12.873 

12.910 

13.110 
13.120 
13.130 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 207 576) 

II - Yurt dw yolluMan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yolluklar toplamı 432 250) 
ÖZEL HİZMETLER YOLLUKLARI 
Bölge plânlaması ve pilot projeleri perso
neli yolluğu 
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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 765 840 

639 826 

2 375 
28 500 

1 
71250 

9 500 
95 000 

950 

118 750 

38 000 

85 500 
95 000 
95 000 

814 625 

47 500 
28 500 

166 250 

1 960 325 
1 

. 

(40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 ILGÎLÎ GİDERLER 
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 Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Müsteşarlık taşıt işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

427 500 
118 750 
19 000 
7 125 

175 750 

47 500 
23 750 
95 000 
4 750 
4 750 

204 250 

95 000 
95 000 
14 250 

100 700 

5 700 

95 000 

665 000 

57 003 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
0 1968 yılı pprogrammm uygulanması koor

dinasyonu ve izlenmesi 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 

9 500 

(4*0 - Devlet Plânlama TegMlâtı) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Arastana ve inceleme giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BÖLGE PLÂNLAMASI VE PİLOT BÖL
GE PROJELER GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.414 Kira bedeli 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TANITMA GİDERLERİ 
16.310 Plân ve yıllık programların tamtma ve 

uygulama giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Utalarara,, yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

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 Malrina ve teçhizat onarımı 

1969 y * için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

47 501 

47 500 
1 

142 506 

142 501 
1 
1 
1 
1 
1 

23 750 
14 250 

142 506 

823 650 

427 500 

332 500 

190 000 
142 500 

25 650 

19 000 
6 650 

38 000 

(40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yüı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

11 765 840 
1 960 325 

57 003 

142 506 

823 650 

14 749 324 

(40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı) 
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Bölüm Madde 

14 - DANIŞTAY 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

13.™ Su giderleri 
13.220 Temizlik 'giderleri 
18.230 Aydınlatma giderleri 
13 290 Diğer yönetim 'giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLÜKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geeici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 16 150) 

II - Yurt d^ yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 99 589) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGÎLÎ ALTMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter ataları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş atanları 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 ÎLGİLÎ GİDERLER 
Kesim toplamı 

115 739 

1 900 
9 500 

4 750 

19 000 
80 589 

343 838 

71 250 
m 750 
57 000 
43 700 
66 500 
34 138 
9 500 

85 500 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

13 110 712 

19 000 
14 '250 
47 500 
4 750 

1 118 088 

(14 - Danıştay) 
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Bölüm 

14.000 

16.000 

Madde 

13.410 
13.420 

13.510 

13.610 

14.110 

14.210 

14.341 

14.342 

14.510 

ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA Ö D E R L E R İ 
Kesim topflamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Başkan ve Başkamın Sözcüsü taşıt işletme 
ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Adlî müzaheret giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kurs giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gî-
GİDERLERİ Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

104 500 

38 000 
'66 500 

14 250 

570 000 

2 850 

12 084 

7 601 

1 

7 600 

9 500 

3 800 

32 035 

13 300 

(14 - Danıştay) 



- 3 3 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.710 Temsil giderleri 
0 1968 yılında yapılacak Danıstaym 100 ncü 

yılının kutlanmasına ilişkin her türlü gi
derler 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 «00 

9 500 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
(Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDELERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

13 110 712 
1 118 088 

32 035 
13 300 

14 274 135 

(14 - Danıştay) 
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16 - DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

(A/ l ) OARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar') 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
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 dm yollukUn 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurtdışı 

geçici görev yollıığu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluuğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 280 251) 
ÖZEL HİMET YOLLUKLARI 

12.910 Sayım, ve anketlerde görevlendirilecek 
e^ t i t ü memur ve hizmetlileri yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayııı alınılan ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

(16 - Devlet istatistik Enstitüsü) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 712 649 

m m 

9 500 
9 500 

1 
1 

950 

47 500 

1 

.90 000 
42 750 

1 045 000 

793 250 

71 250 
9 500 

142 500 
332 500 
190 000 
42 750 
4 750 

1 458 250 
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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 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri 
14.542 Sayım ve anketler giderleri 

(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 
2 565 000) •' 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

337 250 

28 500 
28 500 
261 250 
14 250 
4 750 

171 000 

95 000 
76 000 

42 750 

114 000 

950 

2 

1 

1 

2 707 504 

76 000 

665 000 
1 900 000 

2 708 456 

(16 - Devlet istatistik Enstitüsü) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

14.550 

14.581 
14.582 
14.583 
14.584 
14.586 
14.-589 

16.113 

16.115 
16.116 
16.117 
16.119 

16.390 

16.410 
16.420 

16.710 
16.720 

$taj ve öğrenim giderleri 
DİĞER ARAŞTIRMA GİDERLERİ İS
TATİSTİK EĞİTİM VE YETİŞTİRME 
MERKEZİ GİDERLERİ 
^üro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
«Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(İstatistik eğitim ve yetiştirme merkezi 
giderleri toplamı : 28 504) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
Taşıt ve malrina işletine ve onarana gider
leri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İstatistik propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
LERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

38 000 

19 000 
1 
1 
1 

9 500 
1 

324 900 

9 500 
7 600 

237 500 
65 550 
4 750 

1 

9 500 

4 750 
4 750 

453 153 

(16 - Devlet İstatistik Enstitüsü) 



Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

16.810 
16.820 

- » 

Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ * Kesim toplamı 

Bina ünarım.1 
Makina ve teçhizat onunu 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölüm-ü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

118 750 

95 000 
23 750 

15 712 649 
1 458 250 
2 708 456 
453 153 

*> 332 508 

(16 - Devlet istatistik Enstitüsü) 
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12.000 

13.000 

18 - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli o-örev yollukları 
Geçici görevyolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 997 500) 

// - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 16.1 500) 

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 Yavm 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 

12.811 
12.813 

12:821 

12.834 

12.841 

12.853 

12.871 
12.873 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 159 000 

190 000 
142 500 

285 000 

285 000 

95 000 

95 000 

47 500 
19 000 

3 063 749 

142 500 
142 500 
950 000 

1 425 000 
380 000 
19 000 
4 749 

812 251 

57 000 
166 250 

188 386 758 

5 713 250 

(18 - Diyanet İşleri Başkanliğı) 
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Bölüm Maddi Ödeneğin oesidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

14.000 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.250 Mazbut Vakıflar arasına alınmış ye alına

cak cami ye mescitlerin aydınlatma, ısıtma 
ve bakım giderleri 

13.290 Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.380 Malzeme alımları ye giderleri 
13.390 Diğer alımlar ye giderleri " 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplann 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME VE ONARMA GİDER
LERİ * Kesim toplaml 

13.510 Başkannk taşıt işletin, ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşdla„ işletme ve onarma g ide
leri ' 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLİĞİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim topHamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği gider1er 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 -ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

570 000 
14 250 

4 750 

9 500 

4 750 
4 750 

342 000 

190 000 
147 250 

4 750 

61750 

7 600 

54 150 

1 064 000 

4 750 

721 002 

(18 - Diyanet İşleri Başkanlığı) 



4 0 -

B ölüm Madde . ödeneğin çeşidi 

16 .000 

2.000 

13.0Ü0 

14.000 

1" ".000 

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA ÖDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs 'giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ aîDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜOÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

716 300 

23 750 
- 668 800 

23 750 

19 000 

9500 
9'500 

4 750 

23 750 

188 386 758 

5 353 250 

721 052 

23 750 

194 484 810 

(18 - Diyanet İsleri Bakanlığı) 



Bölüm Madde 

12.000 

12.610 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 
12.824 

12.831 
12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

- 4 1 -

19 - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

İKRAMİYELER YE MÜKÂFATLAR 
Yabancı m ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.910 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu ' • 
DENETÎM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev volluğu 
K o n t r o l l e r geçici görev" yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
^taj ve öğretim yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 757 502) 

77 - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabaneı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 61 752) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50'nci ma'ddesine göre 
venlecek tazminat gündelikleri ile geçici 
o-örev yolluğu 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

1 819 254 

380 000 
95 000 

ı 

403 750 
285 000 

85 878 927 

546 250 

47 500 

38 000 

1 

23 750 
1 

5 320 000 

2 945 000 

(19 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

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 YÖNETIMLE ILGILI 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 güderleri 
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 gMerleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydmlatma giderieri 
13.240 Balıce gMerleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta-telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME VE ONARMA GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira !bedelı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

2 375 000 

2 501 251 

302 001 
1 045 000 
380 000 
19 000 
674 500 
76 000 
^ 750 

503 500 

95 
95 
285 

000 
000 
000 

4 750 
23 750' 

508 250 

308 750 
190 000 

9 500 

19 000 

9 500 

9 500 

1 444 000 

4 976 001 

8 500 058 

(19 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Gt^VENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 noü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 149 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞÎTIM VE ARAŞTIRMA GIDERLERI 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 IStaj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TAPULAMA GİDERLERİ 
14.911 Bür'o 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 almı ve giderleri 
14.919 Diğer alım ve giderler 

(Tapulama giderleri toplamı : 3 947 869) 
KADASTRO İSLERİ GİDERLERİ 

14.921 Baro giderleri * 
14.922 Ulaştırma giderleri 
14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.924 Kim bedeli 
14.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.926 Malzeme :afım ve giderleri 
14.929 Diğer alım ve giderler 

(Kadastro işleri giderleri toplamı: 
2 716 787) 

KURUM GİDERLERİ 

95 000 

1 740 400 

228 000 
1 464 900 

47 500 

6 664 656 

684 950 
617 500 

1 045 000 
991 943 
66 500 
541 975 

285 000 
57 000 
233 700 
285 000 
264 837 
213 750 

1 377 500 

541 500 

(19 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

KADASTRO OKULU GİDERLERİ 
15.251 'Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.255 Giyim - kuşam abm ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderler 
15.257 Yiyecek alım ve gMerleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 
BAKIM VE ÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ "* Kesimtoplamı 

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 BöHümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

541 900 

71250 
4 750 
90 250 
38 000 
308 750 
28 500 

4 750 

80 750 

66 500 
14 250 

85 500 

85 878 927 
4 976 001 
8 500 058 
541 500 
85 500 

99 981 986 

(19 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

21 - ADALET BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

Ödeneğini çeşidi 

12.811 
12.813 

12.821 

12.834 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 422 500) 

/ / - Yurt dm yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 218 500) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

314 753 141 

2 641 000 

807 500 
427 500 

570 000 

475 000 

142 500 

95 000 

76 
47 

000 
500 

7 623 750 

1 140 000 
2 660 000 
1 805 000 
237 500 

1 615 000 
95 000 
71250 

22 071 350 

(21 - Adalet Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.320 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 
13.520 

13.610 

14.000 

14.110 

14.210 
14.260 

14.270 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizli], giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf dderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME YE ONARMA GİDER
LERİ ^ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt isletme ve onarma giderleri 
Hizmet taşıtlar; işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışında oturan öğü t 
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Kovuşturma giderleri 
Kanun dışı yakalanan ve Tutuklananlara 
verilecek tazminat 
İflâs memurları tavafından yapılacak bil
dirim ve ilân giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

969 000 

142 500 
152 000 
617 500 
9 500 
47 500 

316 350 

10 269 500 

9 880 000 
380 000 

9 500 

42 750 

9 500 

33 250 

2 850 000 

49 082 216 

4 750 

9 371 750 

9 262 500 

95 000 

14 250 

(21 - Adalet Bakanlığı) 
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Bölünı Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
r e k t i r d i giderle 

14.342 7126 sayıh Kanuna dayanılarak çıkarılan 
T ü z c ü n 119 nen maddesinin e k t i r d i ğ i 
giderler 
F/UTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.51ü Kurs giderleri 
14.520 Burs ^derleri 
14.550 Staj v> öğrenim dderle?! 

G ^ İ T L Î H İ Z M E T GİDERLERİ 
Se,im işleri «derleri 

14,940 Sociim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

ADALET KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.111 
15.112 
15.113 
15.115 
15.116 
15,117 

15.121 

15.123 
15.124 
15 125 
15.126 
15.127 
15129 

ADLÎ TİP KURULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma ırklerh-ri 
TasU işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kusanı alım ve giderleri 
Malzeme afim ve giderleri 
Yiyecek alım ve dderleri 
(Adlî Tm Kurulu giderle^ toplamı : 

314 450) 
CEZA VE TEVKİF EVLERİ 
Büro öderleri 
Ulacımın ve yollama giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Givi ı - kusan, alım ve giderleri 
MaUeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Ceza ve tevkif evleri giderleri toplamı : 

42 535 9661 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

38 001 

1 
1 

38 000 

115 900 

19 000 
39 900 
57 000 

39 551 815 

42 850 416 

95 000 
57 000 
11 875 
6 175 
95 000 
49 400 

3 942 500 
2 327 500 

342 000 
669 466 

2 850 000 
1 425 000 

30 400 000 
579 500 

42 850 416 

(21 - Adalet Bakanlığı) 
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Bölüm 

16.000 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

0 1968 yılmda yapılacak Yargıtay 100 ncü 
yılının kutlanmasına ilişkin her türlü gi
derler 
BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ * Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Adalet binaları onarımı giderleri 
16.812 Ceza ve tevkif evleri bina onanım gider

leri 
(Bina onarımı giderleri toplamı : 

2 232 500) 
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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 350 

9 500 
2 850 

2 237 250 

665 000 

1 567 500 

4 750 

2 249 600 

12 000 

314 753 141 

22 071 350 

49 082 216 

42 850 416 

2 249 600 

431 018 723 

(21 - Adalet Bakanlığı) 
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22 - MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) CAEİ HARCAMALAR 
1969 yılı için 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 957 400 906 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 60 117 900 ~ 

/ - Yurt içi yolluklan 

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 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 36 343 200) 

II - Yurt dm 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 

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 «oplamı - 21 905 195) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.910 Manevra, tatbikat, kurmay gezileri yol
lukları 

*y 

11 914 900 
10 735 950 

77 900 

1 581 750 

112 100 
107 350 
76 000 

.1 236 600 

500 650 

3 836 100 
6 482 800 

93 100 
285 000 

1 919 000 
646 950 
128 250 

8 132 950 

380 950 

1 869 600 

(22 - Millî Savunma Bakanlığı) 
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Bölüm Mailde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 
13.160 
13.190 

13.210 
12.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.310 

13.320 
13.330 

13.340 
13.350 

13.360 
13.370 

13.390 

13.410 
13.420 
.13.430 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

YÖNETIM GIDERLERI 

G E N E L Y Ö N E T I M L E ILGILÎ A L I M L A R 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLE İLGÎLÎ ALİMLAR 

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 ilâm alımları ve gi
derleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Ani hareket, yeniden teşkilât!anma ve 
intikâllerle askerî hazırlıkların gerektir
diği alım ve giderleri 
Diğer hizmet alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLER? 

Kesim toplamı 

Posta- telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

(22 - Millî Savunma Bakanlığı) 

1 688 378 754 

25 842 850 

8 161 950 

2 425 350 

11 286 950 
1 754 650 
1 869 600 
354 350 

41 156 850 

10 703 650 
3 591 000 
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 

80 518 200 

4 270 250 
12 700 550 
63 547 400 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

14.000 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

14.210 

14.510 
14.520 
14.540 

14.550 

14.591 
14.593 
14.594 
14.595 
14.596 

15.000 

15.221 
15.226 
15.229 

TAŞIT İSLETME VE ONARMA Gİ
DERİ ' Kesim toplamı 

Bakanlık taşıtları işletme ve onarma, gi
derleri 
Hizmet taşıtları işletme ve -onarma ^der
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Bina ve arazi kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET MİZMETLERİ İLE İLGİLİ 
GİDERLER 
Kovuşturma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs dderleri 
Araştırma, geliştirme ve inceleme gider
leri * 
Statj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Moral eğitimi giderleri 
Er eğitim giderleri 
Kamp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
Manevra ve tatbikat dderleri 
(Diğer eğitim dderleri toplamı : 6 736 450) 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

ORTAOKUL, LİSELER VE KOLEJLER 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
;Diğer alım ve giderleri 
(Ortaokul, lise ve kolejler giderleri top
lamı : 1 907 600) 

(22 - Millî Savunma Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

748 600 

7 600 

741 000 

3 686 950 

3 226 200 

328 700 

12 561 850 

2 754 050 
121 600 

2 246 750 
703 000 

234 650 
857 850 

1 602 650 
831 250 

3 210 050 

6 712 450 

621 300 
1 032 650 

253 650 

16 116 750 

7 711 150 
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Bölüm MadHe Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDER
İ R İ 

15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

(Yüksek genel öğretim giderleri toplamı : 
4 809 850) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ANIT VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alım ve giderleri 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.831 Büro giderleri 
15.836 Malzeme alımve giderleri 
15.837 Ziyafet giderleri 
15.839 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMF'Vİ GİDERT/FT?! 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.360 Ordu propaganda giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

1700 500 
2 736 000 

373 350 

494 000 

30 400 
421 800 
41800 

499 700 

285 000 
950 

142 500 
71250 

4 304 450 

48 450 
4 161 950 

94 050 

205 200 

41800 

6 572 101 

64 220 951 

6 572 100 

(22 - Mim Savunma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin- çeşidi 

17.000 

16.711 
16.712 

16.721 
16.722 

16.731 
16.732 

16.810 
16.820 

17.110 

17.210 

17.220 
17.230 
17.240 

17.250 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
Bakanlık temsil giderleri 
Diğer teşkiller tenkil giderleri 
(Temsil giderleri toplama : 508 250) 
AĞIRLAMA GİDERLERİ 
Bakanlık ağırlama giderleri 
Diğer teşkiller ağırlama giderleri 
(Ağırlama giderleri toplamı : 656 450) 
TÖREN GİDERLERİ 
Bakanlık tören giderleri 
Diğer teşkiller tören giderleri 
(Tören giderleri toplamı : 251 750) 
BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarıma 
Makina ve teçhizat onarımı 
SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Etüt ve proje igderleri 
YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 

Kesim toplamı 

Savunuya, yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 
Gemi yapımı ve büyük onarım giderleri 
Tersane giderleri 
Hava meydanları ile yolları ve depoları 
yapım,, bakım ve büyük onarım, giderleri 
,NATO enfrastrüktür tesislerinin gerek
tirdiği her türlü giderler. (Bu ödenekten 
lüzum görülecek miktarlarını hava mey
danları ve akar yakıt tesisleri inşaat işle
rine sarf olunmak üzere aynı isimde Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinin sonunda 
açılacak hususi bölüme aktarmaya Mali
ye Bakanlığı yetkilidir.) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 416 450 

228 000 
280 250 

199 500 
456 950 

101 650 
150 100 

51 680 950 

49 440 850 
2 240 100 

237 500 

355 160 351 

170 844 200 
44 748 800 
11 343 000 

7 980 000 

443 950 201 

112 587 350 

(22 - Millî Savunma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

11.000 
12 000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 
17.000 

17.260 
17.270 

17.310 

17.320 

Ödeneğin cesidi 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Kesim toplamı 

Makina teçhizat alımları ve büyük ona-
rıbları 
Taşıt alımları 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplann 

YÖNETÎM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ
METLERİ Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 657 000 
1 

88 552 350 

82 970 150 
5 582 200 

12 000 

1 957 400 906 

1 688 378 754 

16 116 750 

7 711 150 

64 220 951 

443 950 201 

4 177 790 7İ2 

(22 - Millî Savımına Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

23 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.811 
12.813 

12.821 
12.825 
12.826 
12.827 

12,832 
12.834 

12.841 
12.842 
12.843 

12.853 

12.861 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 

13.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Vali ve kaymakamlar devir teftiş yolluğu 
Nüfus müdürleri devir teftiş volluğu 
Nahiye müdürleri devir teftih yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI * 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu 
554 sayılı Kanun gereğince yapılacak ta
rama 'ile askerlik yoklamaları ve nüfus 
yazımında çalışacakların yollukları 
(Yurt içi yollukları toplamı : 6 955 141) 

II - Yurt dw yolluklar 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurtdı^o-eçicio.örevyolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 212 200) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

120 751 213 

8 167 341 

1 045 000 
1 705 250 

1 586 500 
807 500 

57 000 
428 640 

475 000 

118 750 
95 000 

636 500 

276 450 

275 500 

285 000 
90 250 
190 000 
95 000 

— f * 

12 665 400 

(23 - İçişleri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 
13.520 

13.610 

J4.110 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
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 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Sn giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İSLETME VE ONARMA GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışındaki binaların 
yangından korunma giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 640 750 

807 500 
570 000 

1 520 000 
261 250 

1 187 500 
57 000 
237 500 

1018 400 

251 750 
190 000 
570 000 
4 750 
1900 

2 755 000 

1 786 000 
950 000 
19 000 

2 968 755 

31350 

2 937 400 

1 282 500 

994 406 

19 000 

(23 - içişleri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

14.341 

14.342 

14.343 

14.344 

14.345 

14.510 
14.520 
14.540 
14.550 

Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDEELEEİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 
7126 sayüı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ve 
6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasına göre konulan giderler 
7126 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin ge
rektirdiği giderler 
Sığmak, bakım, muhafaza ve onarım gi
derleri 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
A r t t ı r m a ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 

14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri 

16.000 

0 
16.430 

16.710 
16.720 
16.730 

16.810 

her çeşit inceleme giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GIDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Uluslararası idareci mübadele giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
Dumlupmar Zafer Bayramı ve Çanakkale 
Zaferi ve Malazgirt Meydan Muharebesi 
yıl dönümü törenleri giderleri 
BAKIM VE BÜYÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

1969 yılı için 
Eomisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

57 003 

1 

9 500 

1 

1 

47 500 

918 403 

190 000 
423 453 
190 000 
92 150 

22 800 
384 750 

142 500 

142 500 

147 250 

33 250 
71250 

42 750 

95 000 

(23 - İçişleri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

120 751 213 

12 665 400 

994 406 

384 750 

134 807 769 

(23 - İçişleri Bakanlığı) 
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24 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/1) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.811 
12.813 
12.816 

12.821 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

150 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 6 438 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
'Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 5 963150) 

II- Yurt d^ yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurtdışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 475 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri " 855 000 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 427 500 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 3 '040 000 
Yayın alımları ve giderleri •• 71250 
Yakacak alımları ve giderleri 1 900 000 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 22 135 
Diğer alımlar ve giderleri 23 750 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 1 596 000 

Su 'giderleri 380 000 
Temizlik giderleri 190 000 
Aydınlatma giderleri 950 000 
Diğer yönetim giderleri " 76 000 

(24 - Emniyet Genel Müdürlüğü) 

307 797 493 

3 977 650 
950 000 
712 500 

190 000 

133 000 

190 000 

190 000 
95 000 

6 339 635 

58 301 785 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.320 
13.330 

13.340 
13.380 
13.390 

13.410 
13.420 
13.440 

13.510 
13.520 

13.610 

14.110 

14.140 

14.240 

14.341 

14.342 

1969 yılı için 
Kbmisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

HİZMETLERLE iLGÎLl ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları 
ve giderleri 
Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
Malzeme alımları ve ıgiderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Haberleşme araçları işletme giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER-
LERÎ Kesim toplamı 

Taşıt işletme ve onarma giderim 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KIRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HÎZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HÎZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Hükümet konaklan dışındaki binaların 
yangından korunma giderleri 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
gerektirdiği her çeşit giderler 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 
Yollama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 mu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

(24 - Emniyet Genel Müdürlü^) 

29 929 750 

19 900 600 

7 226 ''00 
475 000 

1 615 000 
712 500 

3 548 250 

'698 250 
2 375 000 
475 000 

15 401 400 

11400 

15 390 000 

1 486 750 

1425 000 

95 000 

1 330 000 

47 500 

9~501 

1 725 201 

9 500 
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Bölüm Maclde Ödeneğin çeşidi 

1969 yık için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ÖDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

POLİS ENSTİTÜSÜ, KOLEJİ VE OKUL
LARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma ıgiderleri 
Taşıt işletme 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 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma .giderleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Malzeme alım ve ıgiderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.020 Oizli ha-ber alma giderleri 

243 200 

15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

15.541 
15.542 
15.543 
15.545 
15.546 
15.547 
15.549 

119 700 
95 000 
28 500 

7 070 394 

380 000 
38 000 
95 000 

552 900 
m 500 

4 246 994 
1 425 000 

140 600 

25 '650 
2 850 
9 500 
1 900 

23 750 
66 500 
10 450 

7 210 994 

5 386 501 

3 800 000 

(24 - Emniyet Genel MiidürliiP) 
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Bölünı Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARDI GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLER Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

161 500 

95 000 
66 500 

1 425 000 

307 797 493 

58 301 785 

1 725 201 

7 240 994 

5 386 501 

380 421 974 

(24 - Emniyet Genel Müdürlüğü) 
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25 - JANDARMA GENEL KOMUTANLİĞİ 

Bölün* Madde 

(A/1) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 

13=000 

12.811 
12.813 

12.821 

12.831 
12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.856 

12.871 
12.872 
12.874 

12.881 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt id yollulkarı toplamı : 8 170 000) 

77 - Yurt dvn yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt d^; kuruluşlar geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yoHuğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
DİĞER ^YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 417 876) 
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 
Yayın alımları ve giderleri 
Hrnnetligiyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

260 936 788 

9 587 875 

2 850 000 
1 995 000 

171 000 

19 000 
3 040 000 

95 000 

15 675 
431 300 
19 000 

142 500 

780 900 

28 500 

1939 900 

722 000 
475 000 
688 750 
23 750 
20 900 
9 500 

210 308 150 

(25 — Jandarma Genel Komutanlığı) 
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Bölüm Madde 

14.000 

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 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.610 

14.110 

Ödeneğin çeşidi 

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 
Sav^ 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 
Âni harekât, yeniden teşkilâtlanma ve in
tikallerle, askerî hazırlıkların gerektir
diği alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Genel K. taşıt işletme ve onarma giderleri ' ' 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1969 yılı için 
Komisyoııca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 700 250 

1 330 000 
522 500 

1 805 000 
4 750 

38 000 

194 968 500 

64 600 000 
59 400 000 

77 173 250 
409 450 

1 150 000 
169 550 

1 900 000 
166 250 

8 550 000 

950 000 
950 000 

6 650 000 

^ " 9 500 

1 140 000 

1 766 052 

407 550 

(25 - Jandarma Genel Komutanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

14.210 

14.341 

14.342 

14.510 
14.550 

14.591 
14.593 
14.594 
14.595 
14.596 

15.000 

15.221 
15.226 
15.229 

15.291 
15.296 
15.299 

15.851 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 
Kovuşturma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Moral eğitimi giderleri 
Er eğitimi giderleri 
Kamp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
Manevra ve tatbikat giderleri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 969 000) 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

JANDARMA ASTSUBAY OKULU Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Jandarma Astsubay Okulu giderleri top
lamı : 85 500) 
JANDARMA SUBAY OKULU GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Jandarma Subay Okulu giderleri top
lamı : 76 000) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Büro giderleri 

(25 - Jandarma Genel Komutanh|ı) 

57 000 

1 301 500 

285 000 
47 500 

47 500 
570 000 
95 000 
66 500 

190 000 

163 875 

161 500 

47 500 
28 500 

9 500 

34 200 
37 050 

4 750 

2 375 
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Bölüm 

16,000 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

Madde 

16.111 
16.116 
16.119 

16.280 

16.620 

16.710 
16.720 
16.730 

16.810 
16.820 

Ödeneğin çeşidi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Askerî kimyananeler giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
Tören giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Bina onarmn 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

29 450 

28 500 
949 

19 000 

427 500 

80 751 

1 
38 000 
42 750 

10 758 750 

10 450 000 
308 750 

11 315 451 

260 936 788 
210 308 150 
1 766 055 
163 875 

11 315 451 

484 490 316 

(25 - Jandarma Genel Komutanlığı) 



Bölüm Madde 

12.000 

12.811 
12.813 

12.832 

12.841 

12.851 
12.852 

12.853 

12.856 
12.872 
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26 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin- çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı: 48 070) 

/ / - Yurt dm yotluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı 
yolculuk giderleri 
(Maliye Bakam bu ödeneği yeteri kadar 
artırmaya yetkilidir.) 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
DİĞERİ YOLLUKLAR 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

(Yurt dışı yolluklan toplamı : 10 183 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alınılan ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımlan ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

(26 - Dışişleri Bakanlığı) 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde (Bölüm toplamı 

Lira 

10 004 070 

4 750 
38 000 

4 750 

570 

3 800 000 

712 500 

3 111 250 

190 000 
2 137 500 

4 750 

1 068 750 

142 500 
190 000 
237 500 
210 750 
190 000 

66 500 
28 500 

Lira 

84 202 161 

2 904 150 
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14.000 

14.110 

14.341 

14.342 

14.430 

HIZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 
Yangından korunma giderleri 

GÜVENLIK GIDERLERI 
Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALI HİZMETLERLE iLGlLl GİDER
LER 
Para taşıma giderleri 

Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIMLE ILGILÎ GIDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları 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 
KlRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

193 800 

33 250 
19 000 
133 000 
3 800 
4 750 

1446 850 

1 197 000 
237 500 
9 500 
2 850 

194 750 

23 750 

114 000 

57 000 

3 800 

19 000 

9 500 

9 500 

23 700 

94 051 

(26 - Dikleri Bakaırfjğı) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.000 

16.000 

14.510 
14.520 

15.811 
15.812 
15.813 
15.814 
15.815 
15.817 
15.819 

15.821 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kim bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Ziyafet giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Dış kuruluş giderleri toplamı : 19 878 750) 
FAHRÎ KONSOLOSLUKLARI GİDER
LERİ 
Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî 
konsolosluklar aidat ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.390 

(Fikrofilm Merkezi giderleri toplamı : 
71 250) 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri 

47 501 

47 500 
1 

20 021 250 

7 125 000 
2 470 000 
617 500 

6 175 000 
356 250 

2 945 000 
190 000 

142 500 

İŞEVLERİ YE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ'GİDERLERİ 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alını ve giderler 

(Basımevi giderleri toplamı : 21 475) 
MİKROFİLM MERKEZİ GİDERLERİ 

16.136 Malzeme alım ve giderleri 
16.139 Diğer alım ve giderler 

92 625 

14 250 
7 125 

47 500 
23 750 

20 021 250 

31 917 390 

237 500 

(26 - Dışişleri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI 
LERİ 

İLİŞKİLER GİDER-
Kesim toplamı 

16.410 

16.420 

16.430 

16.440 

16.450 

16.460 
16.470 

Uluslararası yurt içi toplantı]arı gider
leri 
Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
Uluslararası öğrenci ve stajiyer mübade
leleri ve teknik yardım giderleri 
Uluslararası mahkeme, kurum ve komis
yonlar her türlü giderleri 
Dış memleketlerde Türk kültür varlığını 
koruma ve tanıtma giderleri 
(Bu maddede mevcut ödeneğe bunun altı 
misline kadar ilâve yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.) 
Daimî sekreterlikler giderleri 
Himayenin gerektirdiği giderler 
ANLAŞMALAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.491 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramı giderleri 

16.492 Birleşmiş Milletler teknik yardım idaresi 
Türkiye daimî temsilciliğinin mahallî gi
derleri 

16.493 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması giderleri 

16.494 İttifak ve diğer anlaşmaların gerektirdiği 
giderler 

16.495 Bölgesel kalkınma işbirliği gidrvleri 
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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

24 016 002 

47 500 

28 500 

142 500 

47 500 

23 750 000 

1 
1 

2 820 313 

635 313 

399 000 

285 000 

1 
66 
434 

500 
500 

4 166 700 

19 000 
800 000 
28 500 

000 285 
700 

(26 - DışHeri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

T5.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.747 Yiyecek alım ve giderleri 
(Yabancı konuklar köşkü giderleri topla
mı : 319 200) 

0 Milletlerarası insan hakları yılını kutlama 
giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ^ Kesim toplamı 

16.810 Merkez ve dış kuruluş bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER ©ölümü 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 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

28 500 

584 250 

570 000 
14 250 

12 000 

84 202 161 

2 904 150 

94 051 

20 021 250 

31 917 390 

139 151 002 

(26 - Dışişleri Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

12.000 

28 - MALİYE BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.811 
12.813 
12.816 

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 

12.861 

PERSONEL aîDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Hesap uzmankrı geçici görev yolluğu 
Bankalar yeminli murakıpları geçici gö
rev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
Defterdarlar, malmüdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları devir ve 
teftiş yolluğu 
Gelir müdürleri ve gelir kontrol memur
ları devir ve teftiş yolluğu 
5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak tef
tişler yolluğu 
Vergi kanunlarının uygulanması için köy
lere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kur-; yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Diğer yolluklar 
(Yurt içi yolluklan toplamı : 13 390 951) 

7/ - Yurt thşı yolluklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğa 

1969 yık için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

20 619 751 

712 500 
1 045 000 
1 140 000 

1 '235 000 
5 '225 000 

408 500 
902 500 

300 200 

2 850 000 

47 500 

855 000 

451 250 

190 000 
28 500 

380 000 
712 500 

740 050 

656 257 851 

(28 - Maliye Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

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 yol
luğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.87.1 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dı'şı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 5 181 300) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.930 766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci 

maddesinin gerektiriği yolluklar 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.131 Döşeme ve demirlbaş alımları ve giderleri 
13.132 Yergi daireleri döşeme ve demirbaş alım

ları ve giderleri ' 
13.133 Yeni kurulacak 1>ölge vergi daireleri teş

kilâtı için yapılan proje ile ilgili alım ve 
giderleri 

13.140 Yavm 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 

12.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Balıce .giderleri 
13.290 DiğeV vmıelim giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 '971 250 

190 000 

142 500 

285 000 
665 000 

95 000 

47 500 

16 938 500 

1 615 000 
4 275 000 
1 425 000 

2 375 000 

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 

30 875 950 

(28 - Maliye Bakanlığı) 
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Bölüm 

14.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

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 Bakandık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hiznret taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 Kira .bedeli 

HİZMET alDERLERÎ 

GENEL YÖNETIMLE İLGILI HIZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 790 000 

6 175 000 
1 425 000 

100 000 

186 210 

9 500 

176 700 

3 325 000 

5 510 000 

26 844 152 

14.111 Hükümet konaklarının yangından konin- ' 
ma ve sigorta giderleri 

14.112 Hükümet konakları dışında oturan Mali
ye dairelerinin yanığından korunum ve si
gorta giderleri 

14.120 belirler Genel Müdürlüğü merkez ve iller 
teşkilâtında imha edilecek evrak ve ve
saikin her türlü giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
GÜVENLIK GIDERLER! 

Kesim toplamı 

14.341 332S sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği ıgiderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 

her çeşit giderler 
MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Beyiye aidatı 
14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik

ramiyeler 

(28 - Maliye Bakanlığı) 

'237 500 

47 500 

475 000 
4 750 000 

95 001 

95 000 

20 251 151 

4 750 000 

95 000 
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Bölünı Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yıh için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.000 

14.430 

14.441 

14.442 
14.450 

14.460 
14.470 
14.480 

14.491 
14.492 

14.493 
14.494 

14.495 

14.4% 

14.510 
14.520 
14.540 
14.550 
14.560 

15.251 
15.252 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

Para tasıma giddrleri 
VERGi/RESİM VE HARÇLAR 
Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
Bina ve Arazi vergileri 
Diğer vergi, resim ve harçlar 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı 
maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar ku
rum üyelerine verilecek ücret 
Değer biçme giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
İhtiyat ödeneği 
DİĞER MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ 
GİDERLER 
Değerli kâğıtlar giderleri 
Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların 
'genel giderleri 
Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler 
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gere
ğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek 
ödemeler karşılığı 
Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış ve sair giderleri 
Diğer giderler 
(Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler top
lamı : 5 707 004) 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
Hizmet içi eğitim -giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

MALİYE OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek abm ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

(28 - Maliye Bakanlığı) 

2 232 500 

Ö 087 500 
'1 045 000 

2 375 000 
475 000 
332 500 
3P0 000 

712 500 

2 137 500 
1 900 00-0 

538 650 

190 000 
1 

988 000 

285 000 
'332 000 
47 500 
2!8 500 
•95 000 

854 050 

106 400 
14 250 

197 600 
56 050 

341 050 
138 700 

* 

1 516 675 
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Bölüm Madde 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

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 giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERl 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 abm ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt id toplantıları giderleri 
16.411 Konsorsiyum ealısmalariyle ilgili olarak 

yurt içinde ve'dışında yapılacak toplan
tıların gerektirdiği her çeşit alım ve gi
derleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim topflamı 

16.710 Bakanlık temsil giderleri 
16.720 Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 

ağırlama giderleri 

İ969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

662 625 

223 250 
237 500 
95 000 
14 250 
14 250 
71 250 
7 125 

1 201 750 

142 '500 
28 500 
14 250 
712 500 
209 000 
95 000 

190 000 

195 000 

95 000 

61750 

'38 000 

23 750 

13 233 500 

(28 - Maliye Bakanlığı) 
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11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 

16.841 
16.842 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Ma'kina ve teçhizat onarımı 
BAKİM VE İDAME GİDERLERİ 
Damga Matbaası ve Darphane 
Muhasebe makinalarmm her türlü bakım 
giderleri 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

250 000) 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplana 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm taplamı 

Lira Lira 

11 780 000 

11 400 000 
142 500 

'95 000 

142 500 

12 000 

656 257 851 

30 875 950 

26 844 152 

1 516 675 

•13 233 500 

728 740128 

(28 - Maliye Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

12.000 

30 - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin cesidi 

12.811 
12.813 
12.814 

12.816 

12.821 

12.831 
12.832 
12.833 

12.834 

12.841 
12.842 

12.851 
12.853 
12.854 

12.856 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesin toplamı 

/ - Yurt içi yolluMan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcık::'i geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yoluğu 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi, akademiler arr tırma ve 
inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri - ç ic i gö
rev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 22 581 OlM) 

/ / - Yurt dm vyllulhm 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli eö-,v yolinğu 
Yurt dıs'ı geçici görev yolluğu 
Yabancı* uzmanlarla vardımcıb^ yurt dışı 
geçici görev yol luğu' 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI ' 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dı'şı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs* yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı: 5 682 083) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

28 263 108 

6 887 500 
1 187 500 

61750 
224 200 

0 925 000 10 

9 500 
4 750 

104 500 
2 204 000 

950 000 

22 325 

142 500 
437 000 

95 000 
76 000 

4 504 083 
"İ5 000 
t7 500 
-000 

285 
4' 
95 

1 989 672 814 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

13.110 
13.120 

13.130 

13.141 
13.142 
13.143 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim, toplamı 

'Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basüı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 
Yavm giderleri 
Bakanlık kütüphanesi giderleri 
OECD ile müştereken tercüme ettirilerek 
fen ve teknik kitapların baskı ve tercüme 
giderleri 
(Yavm alımları ve giderleri toplamı : 

8 184 250) 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim, toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kim bedeli 

( 3 0 - M i l l î Eğitim Bakanlığı) 

9 100 492 

161 500 

441 750 

76 000 

8 075 000 
14 250 

95 000 

142 500 
84 992 
9 500 

346 750 

57 000 
42 750 
152 000 
9 500 
85 500 

1 206 500 

712 500 
475 000 
19 000 

35 435 

10 735 

24 700 

622 013 

11 311 190 



- 8 0 -

Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.110 

14.341 

14.342 

14.510 

14.521 
14.522 

14.523 

14.524 

14.525 

14.530 

14.541 

14.542 

0 

14.544 

14.545 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayıh Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 
Yüksek okullar burs giderleri 
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları burs giderleri 
Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve 
teknik okullar burs giderleri 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri burs 
giderleri 
Karadeniz Teknik Üniversitesi burs gider
leri 
(Burs giderleri toplamı : 14 635 130) 
Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider
leri 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 
Atatürk Üniversitesi arastama ve incele
me giderleri 
Karadeniz Teknik Üniversitesi arastama 
ve inceleme giderleri 
Diyarbakır Tıp Fakültesi arastama ve 
inceleme giderleri 
Akademiler arastama ve inceleme gider
leri 
Balıkçılık arastama ve inceleme giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde ' Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 750 

87 733 088 

14 954 900 

3 040 000 

4 108 940 

7 243 750 

137 940 

104 500 

26 564 284 

1 187 500 

399 000 

130 625 
142 500 

87 928 695 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.546 Plânlama ve Araştırma Dairesi «Kaştırma 
ve inceleme giderleri 

14.547 Millî folklor araştırma ve inceleme gider
leri 
(Araştama ve inceleme giderleri toplamı : 

2 192 125) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.559 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğre

tim ve eğitim giderleri 
BESLENME GİDERLERİ 

14.561 Büro giderleri 
14.562 Ulaştrıma giderleri 
14.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.564 Kira bedeli 
14.566 Malzeme alım ve giderleri 
14.567 Yiyecek alım ve giderleri 
14.569 Diğer alımlar ve giderleri 

(Beslenme giderleri toplamı : 3 320 250) 

ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMANLARINI 
DEĞERLENDİRME GİDERLERİ 

14.571 Büro giderleri 
14.572 Ulaştrıma 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 değerlendir
me giderleri toplamı : 163 400) 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.592 Halk eğitimi giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14 597 Özel eğitim giderleri 
14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider

leri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 24 613 312! 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

142 500 

190 000 

893 000 

396 687 

76 000 
2 375 000 

80 750 
95 000 

123 500 
522 500 
47 500 

19 000 
1 900 
9 500 

23 750 
9 500 

66 500 
23 750 

9 500 

1 900 000 
304 000 
143 687 
356 250 

21 909 375 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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1.5.000 

14.951 
14.952 
14.954 
14.955 
14.959 

14.961 
14.962 
14.964 
14.965 
14.966 
14.969 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASMAYAZI VE RESİMLERİ DERLE
ME MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Llaştrıma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim- kuşam alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Derleme Müdürlüğü giderleri toplamı : 

45 695) 

KESİM - HEYKEL GALERİLERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştrıma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzemelim ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Resim - heykel galerileri giderleri top
lamı : 145 160) 

KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ 

15.211 
15.212 
15.213 
15.215 
15.216 
15.217 
15.218 
15.219 

YATILI BÖLGE OKULLARI 
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştrıma giderleri 
Taşıtişletme ve onarma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Uygulaım bahçeleri giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Yatılı bölge okulları giderleri 
lamı: 33 314135) 

Kesim toplamı 

GİDER-

topla-

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

190 855 

8 170 
6 270 
28 500 

855 
1900 

20 900 
6 650 
92 910 
3 990 
15 960 
4 750 

227 295 832 

7 077 500 
47 500 
139 555 

6 584 640 
1 132 125 
17 696 315 

209 000 
427 500 

276 043 737 
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ORTAOKULLAR, LİSELER, KOLEJ
LER VE İMAM - HATİP OKULLARI 
GİDERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.224 Kira bedeli 
15.225 Giyim-kuşam alım ve giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.227 Yiyecek alım ve giderleri 
15.228 Okul kütüphanesi giderleri 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 

(Ortaokullar, liseler, kolejler ve imam -
hatip okulları giderleri toplamı: 

29 085 770) 

İLK ÖĞRETMEN OKULLARI GİDER
LERİ 

15.231 Büro giderleri 
15.232 Ulaştırma giderleri 
15.233 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.234 Kim 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 

(İlk öğretmen okulları giderleri topla
mı : 82 941 745) 
YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI İLE 
EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK 
İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 

15.241 Büro giderleri 
15.242 Ulaştırma giderleri 
15.243 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
İ5.244 Kira bedeli 
15.245 Giyim - kuşanı 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 
enstitüleri ve yüksek islâm enstitüleri 
giderleritoplamı :22 683 264) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 860 250 
1 621 222 

52 250 
813 295 

2 546 000 
3 126 403 
4 427 000 

354 350 
285 000 

6 555 000 
190 000 
322 050 
152 000 

17 748 375 
3 396 250 

52 953 000 
48 070 

1 577 000 

3 879 629 
71250 
76 285 
95 000 

4 027 715 
1 415 025 
11 488 635 

109 725 
1 520 000 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilm 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDE
Kİ TEKXİK VE MESLEKÎ OKULLAR 
GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma o-iderievi 
15*54 Kira bedeli 
15.255 Givmı-kuşam-alın ve eklerim 
15.256 Mezeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.258 Temrinlik malzeme alım ve giderlci 
15.259 Diğer alımlar ve giderleri ^ 

(Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve 
meslekî okullar giderleritoplamı : 

40 730 799) 

GÜZEL SANATLAR OKUT, YÜKSEK 
OKUL VE AKADEMİLERİ GİDEREERİ 

15.261 Büro giderleri 
io.262 Haştama giderleri 
15.263 Taş* işletme ve onarma öderleri 
15.264 Kira bedeli 
15.265 Giyim- kıısam, ahm ve eler ler i 
15.266 Malzeme alım ve giderkvi 
15.267 Yiyecek ahm ve giderleri 
15.268 • Okul kütüphanesi giderleri 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 

(Güzel sanatlar 'okul. yüteek okul ve 
Akademileri Giderleri toplamı : 3 140 39ı , 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKA
DEMİLERI GİDERLERİ 

15.271 Büro giderleri 
15.272 Ulaştırma giderleri 
15.273 Taşıt işletme ve onanım, giderleri 
15.274 Kira bedeli 
15.276 Malzeme alım ve giderleri 
15.278 Okul kütüphanesi giderleri 
15.279 Diğer alnnlar ve dderleri 

(İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
giderleri toplamı : 2 056 37(» 

11 816 577 
950 000 
261 250 

1 717 600 
3 053 134 
2 612 500 
5 262 240 
9 405 000 
5 652 500 

720 020 
51 300 
23 750 
285 000 
163 875 
367 840 
513 000 
346 750 
668 856 

336 650 
66 500 
6 441 

166 250 
130 269 
95 000 
255 260 
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YÜKSEK TEKNİKVE TEKNİK ÖĞ
RETMEN OKULLARI GİDERLER) 

15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.283 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.284 Kira bedeli 
15.285 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

'15.286 Malzeme alım ve öderleri 
15.287 Yiyecek ahm ve delerleri 
15.288 Temriniik malzeme ahm ve delerleri 
15.281) Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları giderleri toplamı : 13 255 008) 

MİLLÎ FOLKLAR ENSTİTÜSÜ GİDER-
LERİ 

15.201 Büro giderleri 
15.202 Ü l a n m a giderleri 
15.203 Taşışt işletme ve onarma dderleri 
15.204 Kira bedeli 
15.206 Malzeme alım ve delerleri 
1.5.298 Kitaplık giderleri 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî folklor Enstitüsü giderleri toplamı : 
88 350) 

EĞİTİM KUIÎUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

CUMHURBAŞKANLIK SCNFONİ OR
KESTRASI GİDERLERİ 

.15.311 Büro giderleri 
15.312 Ulasîırma giderleri 
15.313 Taşü isletme ve onarma giderleri 
15.315 Giyim'-kuşanı,-alım ve giderleri 
15.316 Malzeme ahm ve giderleri 
15.318 Kitaplık giderleri 
15.319 Diğer alımlar ve enderleri 

(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gi
derleri toplamı 789 972) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 657 500 
142 500 
19 000 
459 458 

1 489 125 
.1 990 000 
4 304 925 
522 500 
760 000 

2 375 
4 275 
23 750 
19 380 
19 950 
9 500 
9 120 

38 563 524 

232 750 
19 000 
61750 
43 320 
151 525 
38 000 
243 627 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

DEVLET TİYATROSU, DEVLET OPE
RA VE BALESİ GİDERLERİ 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri 
15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri 

(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesi giderleri toplamı : 23 092 039) 
(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Ba
lesine ödenecektir.) 

YETİŞKİNLER EĞİTİM VE MEKTUP
LA ÖĞRETİM MERKEZİ GİDERLERİ 

15.341 Büro giderleri 
15.342 Ulaştırma giderleri 
15.343 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
15.345 Giyim 1 kuşam alım ve giderleri 
15.346 Malzeme alım ve biderleri 
15.347 Yiyecek alım ve giderleri 
15.348 Temrinlik malzemesi alımları ve giderleri 
15.349 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yetişkinler eğitim ve mektupla öğretim 
giderleri toplamı : 1 143 168) 

MİLLİ KÜTÜPHANE GİDERLERİ 
15.351 Büro giderleri 
15.352 Ulaştırma giderleri 
15.355 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.356 Malzeme alım ve giderleri 
15.359 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî kütüphane giderleri toplamı: 
655 937) 

KİTAPLIKLAR GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.373 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.374 Kim bedeli 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.378 Yem alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

(Kitaplıklar giderleri toplamı : 2 707 053) 

• ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 

10 392 887 
12 699 152 

79 168 
2 850 
19 000 
214 700 
10 450 
570 000 
228 000 
19 000 

190 000 
47 500 
9 500 

386 650 
22 287 

1 401 335 
141 075 
47 500 
235 733 
159 410 
546 250 
19 000 
156 750 

1 866 750 
142 500 
130 625 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.384 Kira bedeli 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.388 Malzeme alım ve giderleri 
15.388 Müzelik eser alımı ile eski eser ihbariye 

ve ikramiyeleri giderleri 
15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 
6 317 500) 

SAĞIR, DİLSİZ VE KÖRLER OKULU 
GİDERLERİ 

15.391 Büro giderleri 
15.392 Ulaştırma giderleri 
15.393 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.394 Kira bedeli 
15.395 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.396 Malzeme alım ve giderleri 
15.397 Yiyecek alım ve giderleri 
15.399 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu dderleri 
toplamı : 3 857 855) 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ 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 Bürosu gi
derleri toplamı : 824 600) 
BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ HA
ZIRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ 

15.461 Büro giderleri 
15.462 Ulaştırma giderleri 
15.466 Malzeme alını ve giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

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 

7 472 976 

285 000 
26 125 
20 900 

332 500 
4 750 

88 825 

47 500 
19 000 

90 250 
28 500 
4 750 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderler 
15.469 Diğer alımlar ve giderleri 

(Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama 
Merkezi giderleri toplamı : 4 676 176) 

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 afim vegiderleri 
15.479 Diğer alımlar ve giderleri 

(Kandilli Rasathanesi giderleri toplamı : 
874 950) 

EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ 
15.481 Büro giderleri 
15.482 Ulaştırma giderleri 
15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.486 Malzemelalım ve giderleri 
15.488 Mektupla öğretim, plân araştırma ve de

ğerlendirme ve ilgili giderleri 
15.489 Diğer alımlar ve giderleri 

(Eğitim birimi giderleri toplamı : 285 000) 
PLÂNLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 
GİDERLERİ 

15.491 Büro giderleri 
15.492 Ulaştırma giderleri 
15.493 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.494 Kira bedeli 
15.495 Giyim - kuşam alım ve dderleri 
15.496 Malzeme «hm ve giderleri 
15.499 Diğer alımlar ve giderleri 

(Plânlama ve Araştırma Dairesi giderleri 
toplamı : 812 250)' 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FA
KÜLTESİ HASTANESİ GİDERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
15.535 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 457 676 
95 000 

142 500 
14 250 
20 900 
10 450 
21 850 
332 500 
332 500 

19 000 
28 500 
9 500 
28 500 

190 000 
9 500 

76 000 
4 750 
9 500 

617 500 
4 750 
95 000 
4 750 

2 372 825 

9 500 
47 500 
570 000 
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15.537 
15.539 

15.541 
15.542 
15.543 
15.545 
15.546 
15.547 
15.549 

16.000 

15.851 
15.852 
15.854 
15.859 

16.211 
16.216 
16.219 

16.370 
16.380 

Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
•(Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi has
tanesi giderleri toplamı : 764 750) 
PREVANTORYUM - SANATORYUM Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Prevantoryum - Sanatoryum giderleri 
toplamı : 1 608 075) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

YABANCI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ 
MÜFETTIŞLERI GIDERLERI 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARA
DENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LÂ-
BORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer .alımlar ve giderleri 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Ic fuar ve sergiler giderleri 
Dış fuar ve sergiler giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

90 250 
47 500 

57 000 
9 500 
19 000 
42 750 
332 500 
725 800 
421 525 

338 580 

61 180 
54 720 

178 600 
44 080 

2 280 000 

95 000 
2 137 500 

47 500 

247 000 

78 828 435 

152 000 
95 000 

( 3 0 - M i l l î Eğitim Bakanlığı) 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde ©ölüm toplamı 
Lira Lira 

6 859 760 

23 750 

47 500 

6 788 511 

104 500 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Karadeniz Teknik ve Atatürk üniversi

teleri temsil giderleri 
16.713 Akademiler temsil giderleri 
16.714 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul

ları temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.910 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari gi
derleri 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necektir.) 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ 

16.921 Büro giderleri 
16.922 Ulaştırma giderleri 
16.923 Tas* işletme ve onarma giderleri 
16.925 Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
16.926 Malzeme alım ve giderleri 

(1 500 000 lirası Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ihtiyacı için Amerika'dan ge
tirtilecek malzemelerin, Gümrük Resmi 
hariç her türlü giderleri) 

16.929 Diğer alımlar ve giderleri 
(Atatürk Üniversitesi giderleri toplamı : 

9 074 8755 
(30 - MİM Eğitim Bakanlığı) 

38O0O 

19 000 
23 750 

23 750 

10 662 800 

9 500 000 
1 162 800 

58 674 375 

47 276 750 

5 225 000 
73 625 
332 500 
118 750 

2 850 000 

475 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilm 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.931 
16.932 
16.933 
16.935 
16.936 
16.939 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim- kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Karadeniz Teknik Üniversitesi giderleri 
toplamı : 2 322 750) 
DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ Gİ
DERLERİ 

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 

1 900 000 
118 750 
190 000 
66 500 
23 750 
23 750 

-

12 000 

1 989 672 814 

11 311 190 

87 928 695 

276 043 737 

78 828 435 

2 443 796 871 

(30 - Millî Eğitim Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

31 - BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.816 

12.821 

12.831 
12.832 
12.834 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 702 002) 

/ / - Yurt eh,, yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurtdışı geçici görev yolluğu 
(225 000 lirası Dışişleri Bakanlığı için) 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt'dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt İ ş ı yollukları toplamı : 610 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gi
derleri 
Döşeme ve demirbaş alımarı ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 

(31 - Bayındırlık Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

18 580 155 

1 246 402 

142 500 
68 400 

1 
28 500 

403 750 

9 500 

4 750 

9 500 

451 250 

33 250 
95 000 

1 315 750 

237 500 

142 500 
437 000 
38 000 

3 413 625 



- 9 3 -
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

14:000 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
.13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma güderleri 
Balıee giderleri 
Diğer yönetim giderlem 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta-telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞİT İSLETME VE ONARMA Gİ-
DERLERİ ' Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira 'bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 savdı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna 'dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 ucu caddesinin gerek
tirdiği giderler 

292 600 
82 650 
85 500 

302 100 

95 000 
28 500 
166 250 
2 850 
9 500 

760 000 

285 000 
475 000 

38 000 

23 750 

14 250 

997 775 

57 000 

23 561 

299 061 

23 560 

(31 - Bayındırlık Bakanlığı) 
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Burs giderleri 
14.522 Burslu öğrencilerin pratik staj giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 230 000) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.2.10 Araştırma lâboratuvarı giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Propaganda ve tanıtma gideri; ri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, 'memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE 
DERLERİ 

KÜÇÜK ONARIM Gİ-
Kesim toplamı 

TEÇHİZAT ONARDI-
16.810 Bina onarımı 

MAKİNA VE 
LARI 

16.821 Demiryolları makina ve tedhizat onarımı 
16.822 Limanlar makina ve teçhizat onarımı 
16.823 Yapı ve imar işlem makina ve teçhizat 

-onarımı 
16.824 Hava meydanları makina ve teçhizat ona

rımı 
(Makina ve teçhizat onarımlara toplamı : 

135 000) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

218 500 

23 750 

156 750 
38 000 

9 500 

57 000 

28 501 

1 

28 500 

38 000 

280 250 

152 000 

9 500 
9 500 

95 000 

14 250 

413 251 

(31 - Bayındırlık Bakanlığı) 



- 9 5 

Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 'Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yıh için 
" Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

18 580 155 

3 413 625 

299 061 

413 251 

22 718 092 

(31 - Bayındırlık Bakanlığı) 
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12.000 

32 - TİCARET BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

12.824 

12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.856 
12.861 

12.871 
12.872 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt id yoUuklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev volluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı: 966 531) 

/ / - Yurt dışı yoUuklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 648 250) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 

(32 - Ticaret Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

25 463 433 

2 614 781 

38 000 
190 000 

1 

484 880 
204 250 

47 500 

1900 

665 000 
95 000 
95 000 
342 000 

23 750 
427 500 

658 825 

118 750 

66 500 

142 500 
123 500 

1 975 525 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

14.000 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

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 

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 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

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 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

142 500 
36 575 
28 500 

168 150 

38 000 
23 750 
85 500 

900 
000 19 

318 250 

142 500 
156 750 

19 000 

37 050 

14 250 

22 800 

793 250 

238 

57 240 

(32 - Ticaret Bakanhğı) 
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Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

14.510 
14.580 

15.861 
15.862 
15.864 
15.867 
15.869 

16.216 

16.226 

16.236 

16.360 

16.370 
16.380 

16.390 

Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Su ürünleri araştırma giderleri 
(Ege Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı 
Deniz Biyoloji ve Tatbikat Lâboratuar ı 
na nakden ödenir.) 

KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Ziyafet giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVARLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Ölçü ve ayar lâboratuvarları malzeme 
alım ve giderleri 
Ticari tahliller ve standardizasyon lâbo
ratuvarları malzeme alım ve giderleri 
Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları 
malzeme alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

İhraç malları pazarlama, araştırma ve 
hizmetleri giderleri 
İç fuar ve sergiler giderleri 
Dış fuar ve sergiler giderleri 
(5 000 000 lirası Osaka Fuarı içindir.) 
Ic ve dış propaganda ve tanıtma giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

57 000 

9 500 
47 500 

1 672 000 

484 500 
380 000 
427 500 
190 000 
190 000 

413 250 

85 500 

95 000 

232 750 

7 647 500 

190 000 
570 000 

6 840 000 

47 500 

1 672 000 

8 619 350 

(32 - Ticaret Bakanlığı) 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.710 
16.720 

16.730 

16.810 

DİĞER PROPAGANDA VE TANITMA 
GİDERLERİ 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
(300 000 lirası Milletlerarası Ticaret Oda
ları toplantısı içindir.) 
Tören giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

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 

368 600 

9 500 
356 250 

2 850 

190 000 

12 000 

25 463 433 

1 975 525 

57 240 

1 672 000 

8 619 350 

37 799 548 

(32 - Ticaret Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

(33 - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI) 

( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM Y O L L U K L A R I 
12.811 Sürek l i görev yol luklar ı 
12.813 Geçic igörev yol luğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla ya lanc ı l a r ı geçişi 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yol luk karşıl ığı ver i len tazminat 

D E N E T İ M Y O L L U K L A R I 
12.821 Müfet t iş ler geçici görev yol luğu 

ÖĞRETİM Y O L L U K L A R I 
12.832 Kongre ve konferans yol luğu 
12.833 Araş t ı rma ve inceleme yol luğu 
12.834 K u r s yol luğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedav i yol luğu 

(Yur t içi yol luklar ı toplamı : : 9 810 401) 

II - Yurt dm yolluklan 

YÖNETİM Y O L L U K L A R I 
12.853 Y u r t dışı geçici görev yol luğu 
12.854 Yabancı uzmanlar la yardımcı lar ı yu r t 

dışı geçici görev yol luğu 
Ö Ğ R E T İ M Y O L L U K L A R I 

12.871 Y u r t dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Y u r t dışı koigre ve koaferans yolluğu 

(Yur t dışı yol luklar ı toplamı : 475 000) 

ÖZEL HİZMET Y O L L U K L A R I 
Keesim toplamı 

12.91(1 Ya tak l ı k u r u m l a r inceleme geçici görev 
yol luğu 

12.912 Çevre sağlığı ve bulaşıcı has ta l ık lar la sa
vaş geçici görev yol luğu 

12.913 Trahomla savaş geçici görev yol luğu 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım 

544 137 110 

10 290 401 

1 140 00O 
570 000 

38 000 
1 

6 175 000 

826 500 

9 ÖO0 
201 400 
665 000 

190 000 

237 500 

47 500 

95 0O0 
95 000 

8 864 200 

47 500 

2 292 500 
285 000 

Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

12.014 

12.915 
12.916 
12.917 

12.918 
12.9(19 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 

13.352 

13.353 

13.410 
13.420 
13.430 

Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev 
yolluğu 
Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu 
Veremle savaş geçici görev yolluğu 
Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması 
geçici görev yolluğu 
Sosyal hizmetler geçici görev yolluğu 
Cüzamla savaş geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
LAEI Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve remirbaş alınılan ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve gHerleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

BAĞLIK, ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ 
ALIMLARI YE GİDERLERİ 
Hükümet tabipleri için alınacak tıp alet
leri ve malzeme giderleri 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tat
bik giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta- telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

133 000 
492 260 
230 000 

475 000 
95 000 

114 000 

2 514 341 

294 500 
190 000 
551 000 
617 500 
712 500 
101 341 
47 500 

517 750 

142 500 
95 000 
266 000 
14 250 

223 250 

213 750 

9 500 

2 446 250 

570 000 
498 750 

1 377 500 

6 666 791 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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Bölüm 

14.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtlan işletme ve onarma gi

derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 700 

9 500 

91 200 

864 500 

9 500 

2 

57 726 490 

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 gidreleri 
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 
14.716 Malzeme alım ve giderleri 
14.719 Diğer alımlar ve giderler 

(Verem savaş giderleri toplamı 10 592 500) 

7 790 000 

38 000 
7 695 000 

57 000 

49 926 988 

2 090 000 
237 500 

1 235 000 
261 250 
213 750 

6 460 000 
95 000 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığı) 
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BULAŞICI HASTALIKLARLA SAVAŞ 
GİDERLERİ 

14.721 Büro giderleri 
.14.722 Ulaştırma giderleri 
14.723 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.724 Kira bedeli 
14.725 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.726 Malzeme alım ve giderleri 
14.729 Diğer alımlar ve giderleri 

(Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri 
top lamı : 14 020'119) 

SITMA İLE SAVAŞ GİDERLERİ 
14.731 Büro giderleri 
14.732 Ulaştırma giderleri 
14.733 Taş* işletme ve onarma giderleri 
14.734 Kira 'bedeli 
14.735 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.736 Malzem alım ve giderleri 
14.739 Diğer abmlar ve giderler 

(Sıtma ile savaş giderleri toplamı: 
11209 443) 

TRAHOMLA SAVAŞ GİDERLERİ 
14.741 Büro giderleri 
14.742 Ulaştırma giderleri 
14.743 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.744 Kira bedeli 
14.745 Giyim - kuşam falım ve giderleri 
14.746 Malzeme alım ve giderleri 
14.747 Yiyecek alım ve giderleri 
14.749 Diğer alımlar ve giderler 

(Trahomla savaş giderleri toplamı : 
2 783 975) 

ZÜHREVİ HASTALIKLARLA SAVAŞ 
GİDERLERİ 

14.751 Büro-giderleri 
14.752 Ulaştırma giderleri 
14.753 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
14.754 Kirai l/e'deli 
14.755 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.756 Malzeme abm ve giderleri 
14.759 Diğer alımlar ve giderler 

(Zührevi hastalıklarla savaş giderleri top
lamı : 669 750) 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 425 000 
712 500 

1 794 075 
95 000 
95 000 

9 808 294 
90 250 

377 500 
475 000 
505 150 
330 000 
330 043 
940 000 
250 750 

475 000 
66 500 
230 375 
313 500 
52 250 

1 187 500 
449 350 
9 500 

114 000 
38 000 
76 000 
152 000 
19 000 
247 000 
23 750 

Bakanlığı) 

http://Malze.ni
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

CÜZAMLA SAVAŞ GİDERLERİ 
14.761 Büro giderleri 95 000 
14.762 Ulaştırma giderleri 28 500 
14.763 Taşıt -işletme ve onarma güderleri 123 500 
14.764 Kira ıbddeli 47 500 
14.765 Giyim - kuşam alım ve giderleri 9 500 
14.766 Malzeme alım ve giderleri 95 000 
14.769 Diğer alımlar ve giderler 9 500 

(Cüzamla savaş giderleri toplamı: 
408 500) 

ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE NÜ
FUS PLÂNLAMASI GİDERLERİ 

14.771 Büro giderleri 1 219 373 
14.772 Ulaştırma giderleri 234 080 
14.773 Taşıt işletme ve onarma öderleri 1 105 800 
14.774 Kira bedeli ^ 924 540 
14.775 Giyim - kuşam ahm ve giderleri 320 625 
14.776 Malzeme ahm ve giderleri 1 558 000 
14.777 Yiyecek alım ve giderleri 190 000 
14.779 Diğer alımlar ve giderler 285 133 

(Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânla
ması giderleri toplamı : 5 837 551) 

HIFZISSIHHA ENSTİTÜLERİ GİDER
LERİ 

14.781 Böro giderleri 950 000 
14.782 Ulaştırma giderleri 237 500 
14.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 57 000 
14.785 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 95 000 
14.786 Malzeme alım ve giderleri 1 235 000 
14.787 Yiyecek alım ve giderleri 902 500 
14 789 Diğer al ımlar ve gider ler 543 400 

(HıfzıssıMıa enstitüleri giderleri toplamı : 
4 020 4000 

MUAYENE VETADAVİ EVLERİ Gİ
DERLERİ 

14.791 Büro giderleri 114 000 
14.794 Kira bedeli 142 500 
14.795 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 9 500 
14.796 Malzeme afim ve giderleri 104 500 
14.799 Diğer alîm ve giderler 14 250 

(Muayene ve tedavi evleri giderleri top
lamı : 384 750) 

(33 - SağKk ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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15.0CO 

(15.221 
15.222 
15.223 
15.224 
15.225 
15.226 
15.227 
15.229 

15.281 
15.282 
15.283 
15.284 
15.285 
15.286 
15.287 
15.289 

15.291 
15.292 
15.293 
15.294 
15.295 
15.296 
15.299 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

SAĞLIK OKULLARI VE SAĞLIK KO
LEJLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira îbedeK 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
('Sağlık okulları ve sağlık kolejleri gi-
iderleri toplamı 22 105 788) 
GEVHER NESIBE SAĞLIK EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK İDARESİ YÜK
SEK OKULU VE FLORANCE NİGH-
TİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKU
LU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira ibrel i 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(GeVher Nesİbe Sağlık Eğitim Enstitü
sü, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ve Flo-
rance Nightingale Yüksek Hemşire okul
ları giderleri toplamı : 1140 950) 
SOSYAL HİZMETLER AKADEMİSİ VE 
OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 
igÜderleri toplamı: 613 700) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23 860 m 

5 225 000 
147 250 
229 425 
292 125 

3 705 00O 
712 500 

9 989 488 
1 805 000 

427 500 
23 750 
28 500 
137 750 
95 000 
57 000 
228 950 
142 500 

323 000 
23 750 
33 250 
66 500 
13 300 
27 550 
126 350 

226 692 150 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

HALK SAĞLIĞI EĞİTİM VE SAĞLIK 
MÜZELERİ GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.384 Kira bedeli 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alımlar ve giderler 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

DEVLET HASTANELERİ GİDERLERİ 
15.511 Büro giderleri 
15.512 Ulaştırma giderleri 
15.513 Taşı't işletme ve onarma giderleri 
15.514 Kira bedeli 
15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15.519 Diğer alımlar ve giderler 

(Devlet hastaneleri güderleri toplamı : 
115 482 000) 

SAĞLIK MERKEZLERİ GİDERLERİ 
15.521 Büro giderleri 
15.522 Ulaştırma giderleri 
15.523 Taşıt işletme ve onarma giderleri ' 
15.524 Kira bedeli 
15.525 Giyim-kuşanı alım ve giderleri 
15.526 Malzeme alım ve giderleri 
15.527 Yiyecek alım ve giderleri 
15.529 Diğer alımlar ve giderler 

(Sağlık merkezleri giderleri toplamı : 
16 711 450) 

DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ 
GİDERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
15.532 Ulaştırma giderleri 
15.533 Tasrt işletme ve onarma giderleri 
15.534 Kira, bedeli 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

313 500 

85 500 
11 875 
47 500 
11875 
85 500 
71250 

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 
5 320 000 
261 250 

2 736 000 
135 850 
49 400 

211 850 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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15.535 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 
15.537 Yiyecek abm ve giderleri 
15.539 Diğer alımlar ve giderler 

(Doğum ve çocuk bakımevleri giderleri 
toplamı : 10 418 650) 

VEREM HASTANELERİ GİDERLER! 
15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 
15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.544 Kira bedeli 
15.545 Gryim - kuşam alım ve giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 
15.549 Diğer alımlar ve giderler 

(Verem hastaneleri giderleri toplamı : 
32 860 500) 

KUDUZ TEDAVİ KURUMLARI GİDER
LERİ 

15.551 Büro giderleri 
15.552 Ulaştırma giderleri 
15.555 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.556 Malzeme alım ve giderleri 
15.557 Yiyecek alım ve giderleri 
15.559 Diğer alımlar ve giderler 

(Kuduz tedavi kurumları giderleri top
lamı : 308 750) 

SOSYAL HİZMETLER KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.561 Büro giderleri 
15.562 Ulaştırma giderleri 
15.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15:505 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.566 Malzeme alım ve giderleri 
15.567 Yiyecek alım ve giderleri 
15.569 Diğer atanlar ve giderler 

(Sosyal hizmetler kurumları giderleri top
lamı : 2 863 300) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

156 700 
2 764 500 
4 085 000 

279 300 

6 650 000 
285 000 
275 500 
114 000 
522 500 

8 407 500 
16 150 000 

456 000 

80 750 
9 500 
5 700 
19 000 
103 550 
90 250 

950 000 
47 500 
23 750 
57 000 
502 550 
140 000 
142 500 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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SAĞLIK OCAKLARI, SAĞLIK ARAŞ
TIRMA KURUMLARI YE DİĞER SAĞ
LIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

15.611 
15.612 
15.613 
15.614 
15.615 
15.616 
15.617 
15.619 

15.621 
15.622 
15.623 
15.624 
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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23 873 562 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLER! 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam abm ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 

22 603 032) 
SOSYAL HİZMETLER ENSTİTÜSÜ YE 
MERKEZİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Tasrt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme afim ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sosyal hizmetler enstitüsü ve merkezi gi

derleri toplamı : 576 175) 
SITMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Sıtma Enstitüsü giderleri toplamı : 

92 150) 
TRAHOM ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
•Tasrt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alum ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
(Tralhom Enstitüsü giderleri toplamı : 

108 300) 

(33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 

8 037 475 
389 975 

3 269 900 
598 847 
467 970 

8 200 970 
779 950 
857 945 

271 700 
42 750 
37 525 

153 900 
13 300 
19 000 
38 000 

26 600 
4 750 

24 700 
1900 

32 300 
1 900 

38 000 
7 600 
7 600 
2 850 

47 500 
4 750 

) 
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16.000 

Ödeneğin çeşidi 

15.651 
15.652 
15.653 
15.655 
15.656 
15.657 
15.659 

16.121 
16.122 
16.123 
16.124 
16.125 
16.126 
16.129 

0 
0 

.16.410 
16.420 

16.710 
16.720 

16.810 

H I F Z I S I H H A OKULU GİDERLERİ 
Büro -giderleri 
Ulaştırma güderleri 
Taşıt; isletme ve onarma giderleri 
Giyim-^kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
Hıfzıssıhlha Okulu giderleri toplamı : 

493 905) 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MERKEZ TAMİR ATELYELERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giüdereri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira -bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme ahm ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

ULUSLARARASİ İLİŞKİLER GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

ULUSLARARASI YURT İÇİ TOPLAN
TILARI GİDERLERİ 
Millî Türk Tıp Kongresi giderleri 
îc kongreler f e r l e r i 
Yurt içi toplantıları giderleri 
Türkiye'de toplanacak uluslararası kon
gre ve seminerler giderleri 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

247 000 
21 375 
57 000 
19 000 
95 000 
30 780 
23 750 

6 725 279 

285 000 
76 000 
76 000 

128 478 
6 140 800 

19 000 

118 750 

118 750 

237 500 

76 000 

28 500 
47 500 

5 377 000 

12 534 529 

(33 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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Bölüm Madide 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplam 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

Bölümü toptan HİZMET GİDERLERİ 

KURUM GİDERLERİ 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

CARİ HARCAMALAR 

Bölümü t o p t a 

Bölümü toplam 

TOPLAMI 

1969 y.H için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

544 137 110 
6 666 799 

57 726 490 
226 692 150 
12 534 529 

847 769 070 

(33 - SaPk ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
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34 - GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Bölüm Madde 

12.000 

(Â/ l ) CAEİ HARCAMALAR 

Ödeneğin cesidi 

13.000 

12.811 
12.813 
12.816 

12.821 
12.824 

12.834 

12.841 

12.861 

12.871 
12.872 
12.873 

13.110 
13.120 

13.130 

13.140 
13 150 
13160 
13190 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 2 343 461 

I - Yurt içi yollukları ' 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yolakları 285 000 
Geçici görev yoluğu 285 000 
Yolluk k a l ı ğ ı verilen tazminat 1 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 676 400 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 43 510 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 209 000 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 19 000 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 517 911) 

II - Yurt dw yollukları 

DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 342 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı -staj ve öğrenim yolluğu 22 800 
Yurtt dıJşı ikoMgre ve konferans yolluğu 313 500 
Yurt -dışı araştırma ve iinceleme yolluğu 147 250 
(Yurt dışı yollukları toplamı: 825 550) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 993 225 

Kiflbaaöıye alımları ve ^der ler i 95 000 
Basılı ıkâğıt ve defter aıbmları ve gider
leri 190 000 
Döşeme ve demirbaş altondan ve gider
leri 142 500 
Yayın .alımları ve giderleri 57 000 
Yakacak alımları ve giderleri 408 500 
Hizmetli giyim alımdan ve giderleri 85 975 
Diğer alımlar ve güderleri 14 250 

(34 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı) 

44 778 010 

4 408 475 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-
LER Kesim toplana 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

449 350 

13.210 Su giderleri 
13.220 Tam» giderleri 
13.230 A y d ı n ı m a gıderleri 
13.240 Bahçe gülerleri 
13.290 Düğer yöndüm giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giydim - kuşanı alınılan ve g M e r M 
13.350 iSağlık araç, gereç ve ilâç a t a l a ra ve gi

derleri 
13.380 M a t e m -alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesini toplamı 

13.410 P«r ta - te%raf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderlerd 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarana gider
leri 

13.520 » m e t t a ş l a r ı işletme ve o n a ™ gider
leri 

13.530 Kara tahtları işletme ve Ünarma gider
leri 

13.540 Deniz t a ş l a r ı » t m e ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangımdan korunma gider im 

14.160 Gümrük hizmetleri giderleri 

(34 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı) 

66 500 
57 000 
313 500 
4 750 
7 600 

1336 650 

1 092 500 

6 650 
237 500 

560 500 

218 500 
294 500 
47 500 

831250 

9 500 

14 250 

332 500 

475 000 

237 500 

142 500 

4 750 
137 750 

634 601 
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Bölüm Madde 

16.000 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.341 

14.342 

14.420 

14.430 

14,510 
14.520 
14.550 

16.620 

16.710 

16.810 
16.820 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesin toplamı 

3325 saydı Kanunim 3 neü m a d d e n i n ge
rektirdiği giderler 
7126 sayılı Kamıma dayamlarak akardan 
Tüzüğün 1.1.9 nen madde^nin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Nisbeti kanunlarla bdirtilımiş kesenek ve 
ikramiyeler 
Para tasıma giderleri 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA G İ D İ L E R İ 

Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

GİZLİ HİZMETLER GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makimi ve teçhkat olarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplana 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

57 001 

1 

57 000 

256 500 

237 500 
19 000 

178 600 

7 600 
161 500 

9 500 

23 750 

14 250 

337 250 

332 500 
4 750 

375 250 

12 000 

44 778 010 

4 408 475 

634 601 

375 250 

50 208 336 

(34 - Gümrük VG Tekel Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

35 - TARIM BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.817 

12.818 

12.821 

12.831 
12.832 
12,833 

12.834 
12.835 
12.836 
12.837 

12.841 
12.842 

12.853 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolludan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geeiei görev yolluğu 
Yabancı i l a n l a r l a yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZ
MİNATLAR 
Tarım işlen yolluk karşılığı verilen taz
minat 
Veteriner işleri yolluk karşılığı verilen taz
minat 
(Yolluk karşılı*! verilen tazminatlar top
lamı : 1425^000) 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI ^ 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans "yolluğu 
Araştırma ve inceleme'volluğu 
KURS YOLLUKLARI ' 
Tarım işleri kurs yolluğu 
Veteriner işleri kurs yolluğu 
Topraksu kurs yolluğu 
Pamuk işleri kurs yolluğu 
(Kurs yolluklan toplamı : 1 040 250) 
DİĞER YOLLUKLAR 
Bakanlık tedavi yolluğu 
Topraksu Genel Müdürlüğü tedavi yolluğu 
(Tedavi yollukları toplamı : 09 825) 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 126 328) 

/ / - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 993 078 

707 750 
237 500 

28 500 

570 000 

855 000 

317 065 998 

617 500 

522 500 
38 000 

475 000 
4 750 

60 325 
9 500 

185 250 

(35 - Tarım Bakanlığı) 
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13.000 

12.854 

12.861 

12.871 
12.872 
12.874 

12.910 

12.911 

12.912 

12.913 

12.914 

12.915 

13.111 
13.112 

13.120 

13.131 

13.132 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 866 750) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

Tarım isleri ve kurumları geçici görev 
yolluğu ^ 
Tarımsal mücadele işleri ve kurumları 
geçici görev yolluğu 
Veteriner işleri, kurumlan ve lâboratu-
varları geçici görev yolluğu 
Topraksu işleri ve kurumları geçici görev 
yolluğu 
Pamuk isleri ve kurumları geçici görev 
yolluğu ' 
Tarım propaganda geçici görev yolluğu 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDER
LERİ 
Bakanlık kırtasiye alımları ve giderleri 
Köy İsleri Bakanlığı kırtasiye alımları ve 
öderleri 
(Kırtasiye alımları ve giderleri toplamı : 

213 750) 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
DÖŞEME VE DEMİRBAŞ ALIMLARI 
VE GİDERLERİ 
Bakanlık döşeme ve demirbaş alımları ve 
giderleri 
Köy İşleri Bakanlığı döşeme ve demirbaş 
alımları ve giderleri 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
toplamı : 161 500) ' 

(35 - Tarım Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

66 500 

71250 

1 125 750 
323 000 

95 000 

13 329 450 

4 778 500 

3 230 000 

4 750 000 

480 700 
80 750 
9 500 

1 413 562 

190 000 

23 750 

104 500 

90 250 

71250 

29 214 238 



- 1 1 6 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim almaları 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 
Kesim toplamı 

SAĞLIK ARAÇ, GEREÇ VE İLÂÇ ALIM
LARI VE GİDERLERİ 

13.351 Tarım işleri sağlık araç, gereç ve ilâç alını
lan ve giderleri 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve 
ilâç alımları ve giderleri 

13.353 Veteriner işleri sağlık araç, gereç ve ilâç 
alımları ve giderler i 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 
13.420 

13.510 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

TAŞIT İSLETME VE ONARMA GİDER
LERİ * Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

13.610 Bakanlık kira bedeli 
13.620 Topraksu Genel Müdürlüğü kira bedeli 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

736 250 
114 000 
42 712 
40 850 

302 100 

76 000 
27 550 
171 950 
9 500 
17 100 

25 650 001 

19 950 000 

5 700 000 

736 725 

261 725 
475 000 

49 400 

19 000 

30 400 

1 112 450 

827 450 
285 000 

(35 - Tarım Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dısmda oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunim 3 ncti maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Tarım işleri kurs giderleri 
14.512 Veteriner işleri kurs giderleri 
14.513 Topraksu kurs giderleri 
14.514 Tarımsal mücadele işleri kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 1158 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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

65 874 467 

9 500 

9 228 866 

570 000 
266 000 
251 365 
71250 

6 996 750 

541 500 
95 000 

437 000 

56 636 099 

1 045 000 
665 000 

(35 - Tarım Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.813 Taşıt işletme ve onarma 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 giderler 

(Tarım işleri giderleri toplamı : 10 407 251) 

TARIMSAL MÜCADELE GİDERLERİ 
14.821 Büro giderleri 
14.822 Ulaştırma giderleri 
14.823 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.824 Kim bedeli 
14.825 Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
14.826 Malzeme alım ve giderleri 
14.827 İhale ile yapılacak mücadele işleri gider

leri 
14.829 Diğer alım ve giderler 

(Tarımsal mücadele giderleri tokami : 
11 965 250) 

VETERİNER İSLERİ GİDERLERİ 
14.831 Büro giderleri ' 
14.832 Ulaştırma giderleri 
14.833 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.834 Kim bedeli 
14.835 Giyim - kuşam alım ve delerleri 
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 : 
22 239 500) 

TOPRAKSU GİDERLERİ 
14.841 Büro giderleri 
14.842 Ulaştırma giderleri 
14.843 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.844 Kira bedeli 
14.845 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.846 Malzeme afim ve giderleri 
14.847 Yiyecek alım ve giderleri 
14.849 Diğer alım ve giderler 

(Topraksu giderleri toplamı : 11 851 103) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

6 365 000 
1 358 500 
213 750 
665 000 

95 000 

1 187 500 
1 710 000 
4 465 000 

931 000 
299 250 

i 045 000 

2 137 500 
190 000 

1 900 000 
950 000 

5 605 000 
1 282 500 

475 000 
1 852 500 
4 275 000 
5 700 000 

199 500 

2 185 000 
522 500 

5 985 000 
1 548 353 

114 000 
1 187 500 

285 000 
23 750 

(35 - Tarım Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

PAMUK İŞLERİ GİDERLERİ 
14.851 Büro giderleri 
14.852 Ulaştırma giderleri 
14.853 Taşıt isletme 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 : 164 445} 
TARIMSAL YAYIN GİDERLERİ 

14.866 Malzeme alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDEELERÎ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

BÖLGE ZİRAAT, TEKNİK ZİRAAT, 
TEKNİK BAHÇIVANLIK, EY EKONO
MİSİ, MAKİNİST, VETERİNER HAY
VAN SAĞLIK MEMURLARI VE NAL
BANT OKULLARI GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt isletme ve onarma giderleri 
15.254 Kira bedeli 
15.255 Giyim - kuşam ahm ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer ahm ve giderler 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIMSAL VE TOPRAKSU EĞİTİM 
MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.391 Büro giderleri 
15.392 Ulaştırma giderleri 
15.393 Taş'ıt işletme ve onarma giderleri 
15.394 Kira bedeli 
15.395 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.396 Malzeme alım ve giderleri 
15.397 Yiyecek alım ve giderleri 
15.399 Diğer alım ve giderler 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 775 
10 070 
57 000 
37 050 
6 650 
28 500 
11400 

8 550 

22 474 465 

5 462 500 
515 375 
798 000 

1 
3 402 900 
2 493 750 
8 930 314 

871 625 

847 400 

239 400 
33 250 
324 900 
133 000 
10 AKn 

47 
450 
500 
500 
400 

41 444 711 

(35 - Tarım Bakanlığı) 



Bölüm Madde 

- 120 -

Ödeneğin çeşidi 

1869 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

TAEIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM YE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma -derleri 
15.713 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.714 Kira bedeli 
15.715 Giyim - kusam akın ,v gidmAri 
15.710 Malzeme alım AV giderleri 
15.717 Yiyecek, yem abm AV giderleri 
15.719 Diğer alım AV giderler 

(Tarım AV tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 6 330 196) 

TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.721 Büro öderleri 
15.722 Ulaştırma giderleri 
15.723 Taşıt işletme AV onarma giderleri 
15.724 Kira bedeli 
15.725 Ciiyim - kuşam alım AV giderimi 
15.726 Malzeme alım AV giderleri 
15.727 Yiyecek alım AV giderleri 
15.729 Diğer alım AV giderler 

(Tarımsal mücadele kurumları e'derleri 
toplamı : 2 606 800) 
YETEEİYER KURUMLARI Gİ DERLERİ 

15.731 Büro giderleri 
15.732 Ulaştırma giderleri 
15.733 Taşıt işletme AV onarma giderleri 
15.734 Kira bedeli 
15.735 Giyim - kuşanı akın ve giderleri 
15.736 Malzeme alım AV giderleri 
15.737 YiyeeGı. yem alım AV giderlmi 
15.738 Havvvn alım ve giderleri 
15.739 Diğer alım ve giderler 

(Yeteriner kurumları giderleri toplamı : 
6 602 500) 

TOPEAKSU KURUMLARI GİDERLERİ 
15.741 Büro giderleri 
15.742 Ulaştırma giderleri 
15.743 Taşıt isletme AV onarma gidenleri 

(35 - Tanr ı Bakanlığı) 

18 122 846 

950 000 
662 511 
706 450 
76 000 

210 425 
710 000 
065 000 
260 110 

1 140 000 
114 000 
655 500 
1-42 500 
S5 500 

370 500 
3 SOO 
95 000 

332 5,0 
::m 000 
23i 500 
38 000 

O37 500 
3*0 000 

3 800 000 
1 1S7 500 

9 500 

3S0 000 
142 500 
606 100 

http://lo.71.fi
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Bölüm Madde 

15.744 
15.745 
15.746 
15.749 

15.751 
15.752 
15.753 
15.755 
15.756 
15.757 
15.759 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 
Giyim - kusam alını ve giderleri 
Malzeme ahm ve giderieri 
Diğer alım ve giderler 
(Topraksu kurumları giderleri toplamı : 

2 263 850) 

PAMUK İŞLERİ KURUMLAR İ (EDER
LERl 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
Malzeme alım ve dderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Pamuk işleri kurumları giderle i topla
mı : 319 200) 

CEŞİTLÎ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERÎ 
Kesim toplamı 

VETERİNER LÂBORATUVARLARI Gİ
DERLERİ 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Tasrt işletme ve onarma giderleri 
16.214 Kir'a bedeli 
16.215 Giyim - kuşanı alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alırı ve giderleri 
16.217 Yiyecek, vcm alım"ve giderleri 
16.218 Havran âlını 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 
16.373 Topraksu Meri ic fuar sergi giderleri 
16.374 Yayın işleri iç fuar sergi giderleri 
16.375 Tarımsal mücadele ic fuar sergi giderleri 

(İc fuar sergi giderleri toplamı : 864 500) 

(35 - Tarım Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

128 250 
38 000 
950 000 
19 000 

31350 
9 500 

125 400 
24 700 
99 750 
19 000 
9 500 

8 851 340 

2 494 415 
592 325 
551 000 
27 550 
228 000 

2 640 050 
1 615 000 
608 000 
95 000 

1 149 500 

71250 
570 000 
104 500 
85 500 
33 250 

18 590 740 
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Bölüm Madde 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.390 

16.410 
16.430 

16.710 
16.720 

16.811 
16.812 
16.813 
16.814 
16.815 
16.816 

16.822 

16.823 
16.824 
16.825 

Topraksıı haber ve yavm hizmetleri gi
derleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖDER
LERİ ' Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü
badelesi giderleri 
TEMSİLı AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim topîamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ " Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
Tarım işleri bina onarımı 
Tarımsal mücadele bina onarımı 
Veteriner işleri bina onarımı 
Topraksıı isleri bina onarımı 
Pamuk işleri bina onarımı 
Bakanlık bina onarımı 
(Bina onarımı giderleri toplamı : 3 163 500) 

MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 
Tarımsal mücadele makina ve teçhizat ona
rımı 
Veteriner işleri makina ve teçhizat onarımı 
Topraksıı makina ve teçhiza t la r ımı 
Pamuk işleri makina ve teçhizat onanını 
(Makina ve teçhizat onarımı giderleri 
toplamı : 5 255 400) 

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 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilm 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

285 000 

104 500 

47 500 

57 000 

66 500 

19 000 . 
47 500 

8 418 900 

1 520 000 
579 500 
665 000 
356 250 
33 250 

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 

(35 - Tarım Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

12.000 

17 - DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin cesidi 

13.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.874 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 418 003) 

/ / - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı gerici görev yolluğu 
Yalbancı l i m a n l a r l a ' yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 298 301) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

MÜDÜRLÜĞÜ 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

716 304 

m 500 
175 750 

1 
1 

114 000 

4 750 

9 500 

41 800 
152 000 
95 000 

885 400 

142 500 

57 000 

104 500 
133 000 
813 '500 

29 097 853 

3 929 203 

(17 _ Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

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 Bahee giderleri 
13.290 DiğJr yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ 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 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

133 000 
1 900 

266 951 

'80 750 
33 250 

119 700 
33 250 

950 

2 764 501 

403 750 
2 3'60 750 

1 

11 400 

1 

1 273 287 

19 000 

9 501 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
,, gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 9 500 

(17 - Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin eesidi 

14.510 
14.520 
14.550 

14.871 
14.873 
14.874 
14.875 
14.877 
14.879 

15.251 
15.252 
15.255 
15.256 
15.257 
15.258 
15.259 

15.771 
15.772 
15.774 
15.776 
15.779 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Staj ye öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERESRİ 
Kesim toplamı 

METEOROLOJİ HİZMETLERİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kim bedeli 
Giyim kuşam alım re giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

METEOROLOJİ MESLEK OKULU Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
M a l i m e alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
öğrenci harçlıkları 
Diğer alım ve giderleri 
TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

METEOROLOJİ KURUMLARI GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira. bedeli 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

70 110 

47 500 
8 360 
14 250 

1 174 676 

104 500 
758 100 
•269 325 
23 750 

19 000 

479 299 

190 000 
2 850 
52 250 
4 750 

175 062 
21138 
33 250 

5 473 569 

133 000 
47 500 

5 198 068 
95 000 

6 952 868 

(17 - Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm MaDde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.370 

16.410 

16.710 
16.720 

16.810 
16.820 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
İç fuar ve sergi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim, toplamı 

Temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER-
DERLERİ * Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde 

Lira 

1 

1 

14 250 

«9 500 
4 750 

608 925 

807 500 
1 425 

Bölüm toplamı 
Lira 

823 177 

29 097 853 
'3 929 203 
1 273 287 
5 952 868 

823 177 

41 076 388 

(17 - Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölünı Madde 

12.000 

13.000 

33 - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

12.833 

12.841 

12.853 

12.861 

12.871 
12.872 
12.873 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt ki yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR * 
Tedavi yolluğu 
CYurt içi yollukları toplamı : 3!8 250) 

/ / - Yurt dm volluJdan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yollusu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt rl^ı vnllukinr, t o r > W : 415 150) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımdarı ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

(36 - Ulaştırma Bakanhğı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 707 024 

733 400 

19 000 
.71250 

47 500 

161 500 

9 500 

9 500 

47 500 

95 000 

11400 
166 250 
95 000 

515 850 

47 500 

54 150 
237 500 
47 500 
53 200 
47 500 
28 500 

1 282 975 
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Bolüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.320 

13.410 
13.420 
13.430 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta- te lgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME 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 

14.110 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

İ969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

61750 

14 250 
14 250 
23 750 
9 500 

72 675 

173 850 

57 000 
114 OOO 
2 850 

226 100 

14 250 

47 500 

164 350 

232 750 

58 901 

4 750 

20 901 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

(36 - Ulaştırma Bakanlığı) 

20 900 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin cesidi 

16.000 

14.510 

14.611 

14.651 

15.261 
15.262 
15.263 
15.265 
15.266 
15.267 
15.269 

16.710 

16.810 
16.820 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kurs giderleri 

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZ
METLERİ GİDERLERİ Kesim toplamı 

LİMAN İDARELERİ GİDERLERİ 
Mayın yok etme .giderleri 
SİVİL HAYVANCILIK GİDERLERİ 
Uçak kazaları giderleri 

KURUM GÎDERLERÎ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderle^ 
Giyim -kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞÎTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ ^ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 750 

28 500 

14 250 

14 250 

1 615 000 

308 750 
14 250 
475 000 
190 000 
47 500 
475 000 
104 500 

19 000 

140 600 

127 300 
13 300 

1 615 000 

159 600 

.(36 - Ulaştırma Bakanlığı) 
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Bölüın Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ÖDENEKLER Bölümü toplana 
PERSONEL GİDERLERİ 

™ m ü t0Plamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplam. 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

12 000 

10 707 024 

1 282 975. 

58 901 

1 615 000 

159 600 

13 835 500 

(36 - Ulaştırma Bakanlığı) 



Bölüm 

12.000 

Hadde 

- 131 -

37 - ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLAEI 

12:81i Sürekli görev yolluğu 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12-841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 879 700) 
7/ - Yurt dm. yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12-853 Yurt dışı goçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
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 :489 403) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12 910 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları ha
kem kurullarına katılacak olanların yol-
Hığu 

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 deminbaş alımları ve giderleri 

(37 - Çalışma Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 369 103 

28 500 
76 000 

760 000 
11 400 

3 800 

95 000 
66 500 
95 000 

127 452 

5 700 
99 750 

1 

4 750 

384 275 

80 750 
m 500 

152 000 

15 168 521 

1 444 475 
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Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160" Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETIMLE IGİLİ GIDER
LER Kesim toplamı 

13.210 "Sn 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 

TAŞIT İSLETME YE ONARMA GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt isletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtlar/işletme ve onma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLERİ 

14.230 Yargılama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

28 500 
38 000 
13 775 
d 750 

95 000 

14 250 
14 250 
19 000 
47 500 

223 250 

128 250 
95 000 

85 500 

14 250 
71 250 

656 450 

44 652 

950 

43 700 

2 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderleri 

(37 - Çalışma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm torplamı 

Lira Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.361 Büro giderleri 
15.362 Ulaştırma giderleri 
15.364 Kira bedeli 
15.365 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.369 Diğer alım ve giderleri 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.891 Büro giderleri 
15.892 Ulaştırma giderleri 
15.894 Kira (bedeli 
15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.896 Ziyafet giderleri 
15.897 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 

-gerektirdiği giderler 
15.898 Diğer alını ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.490 Birleşmiş Milletler teknik yardım progra
mı özel fon giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1 629 725 

252 225 

,95 000 
9 500 

142 500 
2 850 
2 375 

1 377 500 

95 000 
142 500 
95 000 
14 250 
-23 750 

997 500 
9 500 

182 115 

198 365 

44 250 

(37 - Çalışma Bakanlığı) 
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1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 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 toplana 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

12 000 

15 168 521 

1 444 476 

44 652 

1 629 725 

196 365 

18 495 738 

(37 - Çalışma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

12.000 

38 - SANAYİ BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 
12.824 

12.831 
12.834 

12.841 

12.853 

12.861 

12.871 
12.872 

13.110 

PERSONEL GİDERLERİ 

(38 000 feasını, M'llî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesine o t a r m a y a Maliye Bakam yet
kilidir.) 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM GİDERLERİ 
Sürekli -görev y o M k n 
Geçici görev yoluğu 
Yabancı uzmanlarla yardmcılan geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçidi görev yolluğu 
K o n t r o l l e r geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi y o l l u k t a toplamı: 552 901) 

II - Yurt cUşı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfetıişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı sltaj ve öğre^m yokluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yolukları toplamı : 194 752) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye 'alımları ve güderleri 
(38 000 lirasını, Millî Eğitim Balkanhğı 
Bütçesine o t a r m a y a Maliye Bakanı yert-
klidir .) 

(38 - Sanayi Bakanlığı) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11 543 516 

747 653 

14 250 

133 000 

28 500 

346 750 
2 850 

1 
23 750 

3 800 

128 250 

1 

66 500 

1 120 050 

228 000 

3 020 611 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

14.000 

13.120 

13.130 

13.140 
13.150 
13.160 
13190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

Basık kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli gitfnm alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve öderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

TAŞIT İSLETME YE ONARMA GİDER
LERİ ~ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıt istetme ve onarma deler
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve ona.vma g i d i 
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 nıcü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

(38 - Sanayi Bakanlığı) 

147 250 

356 250 
85 500 
190 000 
32 300 
80 750 

365 750 

38 000 
49 875 
114 000 
2 375 

161 500 

408 500 

142 500 
256 500 
9 500 

85 500 

28 500 

57 000 

1 040 811 

950 

119 703 
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Bölüm Madde 

16.000 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 -sayık Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs gidenleri 
14.550 Staj ve öğrenim gfflcteriteril 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Tahlil lâbonatuvar giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 TenuriH gidenleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 

16 820 Malana ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERR Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 
CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

118 751 

4 750 
114 000 

1 

152 000 

28 500 

21850 

19 000 
2 850 

-

202 350 

24 000 

11 543 516 

3 020 611 

119 703 

202 350 

14 910 180 

(38 - Sanayi Bakanlığı) 
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12.000 

41 - TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.811 
12.813 
12.814 

12.815 

12.821 
12.828 

12.832 
12.834 

12.841 

12.85] 

12.853 
12.854 

12.856 
12.857 

12.861 

12.871 
12.872 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yolluklan 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi volluğu 
(Yurt iii yollukları toplamı : 723 900) 

II - Yurt dm yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurtdışı kuruluşlar sürekli görev yol
luğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Yönetim* yurt dışı sürekli görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yol
luğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 429 750) 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16 351 644 

2 153 651 

47 500 
285 000 

51300 
2 375 

98 800 
213 750 

2 850 
19 000 

o on; 

142 500 
950 000 

1 
52 250 
47 500 

47 500 

142 500 
47 500 

(41 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

0 

13.510 

13.520 

13.610 

14.110 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE ÎLGİLÎ ALIMLAR 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta-telgraf dderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları isletme si(lerlori 
TASTT İSLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Bakanlık taşıtı, işletme ve onarma gi
derleri 
Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HIZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 
Yangından korımma ve sigorta giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

826 500 

95 000 

52 250 
218 500 
261 250 
95 000 
80 750 
23 750 

237 500 

47 500 
23 750 
142 500 
9 500 
14 250 

551 000 

142 500 
380 000 
28 500 

242 250 

28 500 

213 750 

1 098 917 

9 500 

2 956 167 

4 389 000 

(41 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) 
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Bölüm 

15.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

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 gider

leri 
15.879 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
0 II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yurt 

içinde ve yurt dışında tanıtılmasiyle ilgili 
her çeşit giderler 

16.320 Turizm ve propaganda ve ağırlama gi
derleri 
HABER VE YAYIN HİZMETLERİ Gİ
DERLERİ 

0 Bakanlık, haber ve yayın hizmetleri gi
derleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde OBölüm toplamı 

Lira Lira 

9 500 
1 

4 750 

4 750 

4 370 000 

4 085 000 
223 250 
61 750 

5 472 000 

522 500 
617 500 

1 425 000 

2 850 000 
57 000 

13 205 000 

9 025 000 

3 800 000 

5 472 000 

13 594 500 

(41 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) 



Bölüm Madde 
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Ödeneğin çeşidi 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

0 Anadohı Ajansından haber satınalma kar
şılığı 
(Haber ve yayın hizmetleri giderleri 
toplamı) 

16.370 îç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

0 Teknik işbirliği ve diğer anlaşmaların 
gerektirdiği giderler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

142 500 
237 500 

332 500 

332 500 

38 000 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onaorımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamj 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

i 

19 000 

12 000 

16 351 644 

2 956 167 

4 389 000 
5 472 000 
13 594 500 

42 775 311 

(41 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) 
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Bölüm Madde 

12.000 

39 - İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Ödeneğin eeşidi 

13.000 

12.811 
12.813 
12.814 

12.821 

T2.834 

12.841 
12.847 

12.853 

12.861 
T2.871 
12.872 
12.884 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar} 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yaibancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 171 001) 

II - Yurt dışı yolluklan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRENİM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
•görev yolluğu 
(Yurt dışı yolluklan toplamı .- 314 165) 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

GENEL 
LAR 

YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

13.110 
13.120 

13.130 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 426 616 

34 560 869 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

(39 - İmar ve iskân Bakanlığı) 

28 '500 
47 500 

38 000 

285 000 

1 

'950 ' 
712 500 

47 500 

Tl 250 
54 150 

122 265 

19 000 

1 249 250 

237 500 

142 500 

475 000 

5 189 168 
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Bölüm Madde 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma -giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

13.410 
13.420 

13.510 

13.520 

13.610 

14.000 

14.110 

14.341 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME YE 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 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

71 250 
190 000 
76 000 
57 000 

292 600 

57 000 
19 000 
190 000 
9 850 
23 750 

380 000 

95 000 
285 000 

206 150 

14 250 

191 900 

3 061 168 

584 252 

4 750 

2 

gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 u,cu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

(39 - imar ve iskân Bakanhğı) 
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Bölüm 

16.000 

11.000 
12,000 

13.000 

11.000 

16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14:520 Burs ıgiderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil .giderleri 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplana 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

579 500 

541 500 
38 000 

95 000 

14 250 

109 250 

12 000 

54 560 869 

5 189 168 

584 252 

109 250 

40 455 539 

(39 - İmar ve iskân Bakanlığı) 
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20 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Ödeneği çeşidi 

12.811 
12.812 

12.813 
12.814 

12.816 

12.821 

12.831 
12.835 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.874 

13.110 
13.111 

PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Köy isleri Bakanlığı sürekli görev yol
luğu * * * -

Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
Köy isleri Bakanlığı kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt i d yollukları toplamı : 5 113 850) 

II - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Köy isleri Bakanlığı vurt dışı gececi gö
rev yolluğu " ' ^ 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 92 150) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Köy isleri Bakanlığı kırtasiye alımları 
ve giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 206 000 

142 500 

9 500 
1 330 000 

4 750 
3 230 000 

216 600 

153 900 
12 350 

39 247 164 

14 250 

28 500 

16 150 

9 500 
9 500 

28 500 

615 600 

123 500 

1 900 

5 208 138 

(20 — Toprak ve iskân işleri Genel Wdürliiğii) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
13.121 Köy Meri Bakanlığı basdı kâğıt ve def

ter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.131 Köy isleri Bakanlığı döşeme ve demir

baş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.141 Köy Meri 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 
13.213 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 
13.291 Genel Müdürlük diğer* yönetim giderleri 
13.292 Köy İşleri Bakanlığı diğer yönetim gider

leri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.310 Birleşmiş-Milletler dünya gıda yardımın
dan gelen gıdaların tahliye depolama, 
nakil, yükleme ve sair giderleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.380 Dış memleketlerden satmalmacak maki-

na, âlet malzemenin sigorta, navlun, 
gümrük ve sair giderleri 

13.390 Diğer alımları ve.- g ideier i - ^ Ç â h ş m a 1 
şartlarını kolaylaştıracak eşya, malzeme) 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

104 500 

950 
47 500 

19 000 
14 250 

10 450 
237 500 

3 800 
38 000 
14 250 

371 925 

42 750 
9 500 
52 250 
8 075 
95 000 
69 350 
85 500 

9 500 

237 501 

4 750 
213 750 

1 

19 000 

356 725 

13.411 Genel Müdürlük posta - telgraf giderleri 104 500 
13.412 Köy İşleri Bakanlığı posta - telgraf gider

leri 21 375 

(20 - Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.421 Genel Müdürlük telefon giderleri 
13.422 Köy İşleri Bakanlığı telefon giderleri 

(Ulaştırma giderleri toplamı : 317 775) 
TAŞIMA GİDEKLERİ 

13.431 İskân işleri taşıma giderleri 
13.432 Toprak işleri taşıma giderleri 

(Taşıma giderleri toplamı: 38 950) 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.511 Köy isleri 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 konaklan dışında oturan ör
gütlerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde 

Lira 

142 500 
49 400 

950 
38 000 

2 410 387 

22 800 

34 200 

2 353 387 

1 216 000 

1 002 250 
213 750 

14 250 

9 502 

BöKim toplanu 
Lira 

1 073 027 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkardan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

14.343 Köy İşleri Bakanl ığ ın?*^ s a y r i m K ^ n a , 
dayanılarak çıkardan Tüzüğün 119 ncu 
maddesinin gerektirdiği giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.511 Köy İşleri Bakanlığı kurs giderleri 

9 500 

824 600 

712 500 
71250 

(20 — Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü) 
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Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

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 
14.986 Malzeme alım ve giderleri 
14.937 Yiyecek alım ve giderleri 
14.939 Diğer alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA 
LERİ 

KURUMLARI GİDER-
Kesim topllamı 

15.481 
15.482 
15.483 
15,485 
15.486 
15.487 
15.489 

16.121 
16.122 
16.125 
16.126 
16.129 

16.370 

GÖÇMEN MİSAFİRHANELERİ VE 
EĞİTİM MERKEZLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim -kuşam alı.m ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ YE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim-kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
PROPAGANDA" YE TANITMA GİDER
LERİ 
1c fuar ve sergiler giderleri 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36 100 
4750 

224 675 

118 275 
950 

9 500 
950 

95 000 

340 575 

118 750 
19 000 
75 525 
3 800 

118 750 
3 800 

950 

261 250 

47 500 
4 750 
14 250 
190 000 
4 750 

9 500 

340 575 

375 251 

(20 - Toprak ve iskân işleri <3*nel Müdürlüğü) 
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Bölüm 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

(Dünya Göçmen ve Mülteciler Teşkilâtı
nın Türkiye'de yapacağı toplantılar için) 
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

•16.711 Toprak iskân işleri temsil giderleri 
16.712 Köy İşleri Bakanlığı temsil giderleri 

BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ "" Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve tedhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
'Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplana 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplana 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 
Madde [Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

23 750 

4 750 
19 000 

80 750 

23 750 
57 000 

39 247 164 
5 208 113 
1 073 022 
340 575 
375 251 

46 244 155 

(20 - Toprak ve takta işleri Genel Müdürlüğü) 




