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(Resmî

Gazete

ile yayttm

: 12 . S . 1969 - Sayı

No.
1117

: 13146)
Kabul tarihi
20 . 2 . 1969

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün carî harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 76 790 942' lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
121 568 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları içinde (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 13 727 467 lira M, toplam olarak 212 086 409/ lira ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (2 509 218 312) lira olarak tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1969 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler,, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde
edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1969 bütçe yi lında da devam olunur.
MADDE 4, — Tekel 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 Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyü": Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — 26 , 3 . 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, bağh
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz.
MADDE 6. — (Geçen yıllar bıorçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulnan borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerin
den bu maddeye,
1b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da MuT3asel»i Umuaniye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl'arı bütçelerinde bulunan .borçlar, 1069 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretlsr kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvel
lerine daıhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Tapı, tesis ve büyük onarmı giderleri)
bölümüne dahil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelscek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki
veren kanunlar, Taağk (G) işaretli ceıtvelde gösterilmiştir,

(*) Kanunda adt geçen cetveUer (52/1) nçİ çUde konmu§tur.
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MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere ve hizmet
lilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri döner sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde günde bir kap yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masraflarını karşılayamıyacak kadar as olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları icabeden veya
yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin tekaıbül ettiği
miktarda yemek bedeli verilebilir,
MADDİ3 11. — Bu kanun 1 Mart 1909 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12, — Bu kanunu Maliye ve Gümı ük ve Tekel bakanları yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Oilt Birleşim, Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
•Oilt Eirjesim, Şayia

Millet Meclisi
Oilt 'Birleşim- Sayfa
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I - Gerekçeli 810 S. Sayılı basmayazı Millet Meclislimi 57 nei Birleşimine, 1175 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 32 nei Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Bütçe Karma Komisyonu güriigmügıtiir.
III - Esas No. 1/580

