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Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu (*)
(Besmî

Gazete ile yayımı :

8

.

6 . 1970

-

No.
1283

Sayı

:

13513)
Kalbul tarihi
30 . 5 .1970

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (109 014 500) lira, yatırım harcamaları için ( A / 2 ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (53 869 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de ( A / 3 ) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (3 604 162) lira ki, toplam olarak (166 487 662) Ura ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı ( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (166 487 662) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
B u cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.
MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı ( D ) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu k a r a n ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı ( E ) işaretli cetvelde gösterilmiştir. B u kadrolar
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, ( L ) işaretli cetvelde gösterilenler 1970
bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddelere,
b ) 1937 - 1968 bütçe yıllanna aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklar ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 )
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Bakanlığınca aktanlacak
ödenekten ödenir,
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) bölümüne dâhil tertiplerden ( A / 3 ) işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü
ne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı ( R )
velde gösterilmiştir.

işaretli cet

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencilerinden alınacak ücretler bağlı
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayıh Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1970 bütçe yılında da devam olunur.
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MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sayıfh Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 1970
yılında Orman mühendis muavinleri ve teknikerleri için de uygulanır.
MADDE 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner sermayeli müesseselerinde ça
lışan muhasebe müdür ve yardımcılarına, merkez levazım müdürüne ve yardımcısına, sayman ve
yardımcılarına, aylıklı ayniyat muhasibine, hesap işleri ile görevlilere, sayman adına re'sen ödeme
yapan sayman mutemetlerine, veznedar ve veznedar yardımcısı sıfatiyle para tahsil ve tevzi eden
lere, aylıklı ambar ve depo memurlarına 395 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı teşkilâtına
ödenen nisbetler üzerinden kasa tazminatı ödenir.
MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu kanunu Mâliye ve Orman bakanları yürütür.

B U KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
4

71

310

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim
Sayfa
58

67
71
72

4
495,509:512
586,610,611:612

Millet Meclisi
Cilt Birleşim
Sayfa
4
5

82
89
92

780
769,825:828
1132,1174,
1238:1241

I - Gerekçeli Ü54 S. Sayılı basmayazı Millet ^Meclisinin 89 ncu Birleışimine^ 1400 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 71 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - B u kanunu Bütçe Karma Komisyonu görüşmüştür.
I I I - Esas No. 1/299.

