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Beden Terbiyesi G. Md. Bütç

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 3 8 8 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1103/8307

30 . 11 . 1970

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığımca hazırlatılan ve Türkiye Büyülk Miılüıeıt Möclaine arza Bakamlar K
lunca 30 . 11 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «^Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller dllişâık olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
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GEREKÇE
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılı katma bütçe hizmet ve masraflarının müfredat ve
de açıklanmış olduğu üzere ( A / l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için (37 163 542) lira, yatırım harcam
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (40 540 003) lira ki, cem'an (112 891 545) lira üzerinden tanzim edile
1971 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle, 1970 malî yıl Bütçesine nazaran (19 287 619) lir
tadır.
Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tabi stutulan t
rasına göre aşağıda kısaca arz ve 1970 yılı harcamma göre ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olunan teı tiplerin ö
muştur.
Bölüm
12.000

Madde
110 Devlet memurları aylıkları :
81 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayı i i Kanun g-ereğince yapılacak intibakların devam etmesi se
Bütçesinden Devlet memurları aylakları için yapılacak aktarmaya esas olmak üzere, (1.) li
tir.
150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler :
Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödeme yapılamıyacağmdan bu tertibe; ödenek teklif ed
210 Hizmetliler ücreti :
Bu tertibin ödeneği Devlet memurları aylıkları tertibinde yer aldığından ödenek teklif e
230 Geçici (hizmetliler ücreti :
Devlet memurları aylıkları tertibinde yer aldığından bu tertibe ödenek teklif edilmiemişti
250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti :
1971 yılında yurdumuzda yapılacak Akdeniz oyunlarına sporcularımızı hazırlamak, antrenör
deki seneler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesiyle 2)1 federasyonun ihtiyacı bulunan ve
uzman ile yardımcılarının bir yıllık ücretlerini karşılamak üzere (2 304 OOO) lira ödenek
Sözleşmeli personel ücretleri :
Devlet Memurları Kanunu uyar.nea yeni ihdas edilen sözleşmeli personel sınıfına muvazi o
ve tertibin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir.
280 İşçi ücretleri :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu muvacehesinde bütçede yeni açılan bu tert:be (1) lira
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282

Diğer işçi ücretleri :
Sanat sınıfı talimatına, göre çalışan personel ile çeşitli spor tesislerinde görevlendirilecek 264 a
karşılamak amaciyle bu tertibe geçen seneye nazaran (1 999 999) lira fazlasiyle (2 000 000)
miştir.

350 Yakacak yardmm :
Yakacak yardımı ile ilgili yönet melik çıkıncaya kadar bu tertibe (1) lira ödenek konulması
370 Emekli keseneği karşılıkları :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bükümleri uyarınca yapılmakta olan intibakların zamanın
tertibe de Maliye Bakanlığı Bütçesinden yapılacak aktarmaya esas olmak üzere 'J) lira ödene
380 Sosyal 'Sigortalar Kurumu kesenek tve karşılıkları :
Sanat sınıfı talimatına göre görevlendirilen hizmetlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenme
-olarak geçen seneye nazaran (284 869) lira noksaniyle (1) lira olarak teklif edilmiştir.
391 Giyecek yardımı :
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıil-nncaya kadar faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek k
392 Yiyecek yardımı :
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek
410 Fazla çalışma ücreti :
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıkncaya kadar ve faslın muhafazası bakımından gecen seneye
(1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
430 Konferans ücreti :
Yeni açılan bu tertibe (1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
520

Kasa tazminatı :
Bu ödenek Devlet Memurları Kanunu ile kaldırıldığından bu tertibe ödenek teklif edilmemişt
571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki (güçlük zammı :
Yeni açılan bu bölüme ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar (1) lira ödenek konulması teklif edilm
590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı :
Bu tazminat Devlet Memurları Kanununda muhafaza edilenlerin dışında kaldığımdan bu tentib
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610
710

751

811

Ödül :
Yeni açılan bu tertibe ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar ve faslın muhafazası
ması teklif edilmiştir.
Yabancı dil ikramiyesi :
Bu tertip bütçeden çıkarıldığından ödenek teklif edilmemiştir.
Temsil giderleri :
Temsil giderlerine ait yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar faslın muhafazası bakımından
edilmiştir.
Mahrumiyet yeri ödemeği :
Mahrumiyet yeri ödeneği ile :igili yönetmelik çıkıncaya kadar yeni açılan !>u tertibe
miştir.
Devlet memurları süreMi görev yolluğu :
DeVlet memurları Kanununda karşılıklı olarak memurların yer değiştirme hükmünün yer a
lara nazaran daha çok memurun yer değiştireceği gözönünde bulundurularak geçen yıll
('1 500) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.

813 Devlet memurları geçici görev yolluğu :
€57 sayılı Kanun uyarınca 10195 sayılı kararnameye istinaden çalıştırılan teknik personel D
dan bu personele ait yollukların da karşılanabilmesi için bu tertibe geçen seneye nazaran (33
ödenek konulması teklif edilmiştir.
814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu :
Her sene konulan tahsisatın harcanmaması nedeniyle bu tertibe (1!3 ©I9î9) lira noksanı ile
miştir.
821 Müfettişler yolluğu :
Sı530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yap
lığı) kurulmasına dair tasarı Millet Meclisindeki bütün komisyonlardan geçerek Umumi
durumda olup, 1971 malî yılı (bütçesi müzakerelerine geçilmeden kanunlaşması kuvvetle m
Tasarı kanunlaştığı talkdirde mevcut 5 kişilik kadro 14 kişiye yükseltilecektir Genişleyen kad
'kapsayan
taşra
teşkilâtının kontrolü ve murakabesi de o nisbette artacağındın 821 müf
lira fazlasiyle (200 000) lira olarak teklif edilmiştir.
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853 Yurt dışı geçici görev yolluğu :
1'970 harcamaları gözönünde bulundurularak ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşılan Ibu tertibe (45
lif edilmiştir.
854 Ya/bancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu :
Yurt dışından getirilecek 40 yabancı uzmanın yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere bu tert
sı teklif edilmiştir.
871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu :
Kadro yetersizliği sebebiyle yurt dışına staj ve öğrenime gönderilecek öğrenci adedine göre (
(49 191919) lira noksanı ile teklif edilmiştir.
911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları :
1971 yılında İzmirde yapılacak Akdeniz Oyunlarına hazırlanmak maksaidiyle yol
H971 bütçe ve programlarını bu esas üzerine hazırlamış bulunduklarından yurt
Oyunlarına iştirak edecek idareci ve sporcuların 6246 sayılı Harcırah Kanununun
karşılamak amacıyla bu tertibe geçen yıla nazaran (1 400 000 lira fazlasiyle
ba dâhil edilmemiştir.) (8 200 000) lira olarak teklif edilmiştir.

13.000

ve çalışma dev
içinde tertiplen
'28 ncü maddes
(Yılı içinde alı

912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları :
11971 yılında İzmir'de yapılacak Akdeniz 'oyunlarına hazırlanacak millî ekiplerimizin dalha çok
maçı yapacaklarından ve ayrıca 'taahhüt edilen yurt dışı müsabakalarına iştirak edeceklerinden
('7O0 000) lira fazlasıyla (Yılı içinde alınan (1 000 '000) lira ek ödenek hesaba dâhil edilmemi
nulması teklif edilmiştir.
130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri :
'
(İhtiyaca kâfi geleceği düşünüMüğünden bu tertibe geçen seneye nazaran (2!2 500) lira noksanıy
edilmiştir.
140 Yayın alımları ve giderleri :
Artan kâğıt fiyatlarına muvazi olarak gazete, kitap ve dergi fiyatlarında meydana gelen artışla
yurt dışından getirilen kitap ve dergi fiyatlarındaki artışlar da gözönüne alınarak bu tertibe
edilmiştir.
160 IGiyim kuşam alım ve giderleri :
Giyim kuşam alım ve giderleri için ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar bu tertibi ımJulhafaza bakı
(1) lira ödemek konulması teklif edilmiştir.
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290 Diğer yönetim giderleri :
Genel Müdürlüğümüz takvim ihtiyacını ve (200) liraya kadar olan küçük onarım giderle
nazaran 01 000) lira fazlasıyla (2 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
350 Sağlık araç, gereç ve ilâç adımlan ile ilgili giderler :
îstanlbul'da 1970 yılında kurulan spor sağlık merkezi ile İzmir'de T97l yılında faaliyete geçe
/gereç ve ilaç alımları ile ilgili giderlerini karşılamak amacıyla bu tertibe geçen yıla nazar
lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
410 Posta - Telgraf giderleri :
Günden güne genişleyen iş hacmi ve buna ilâve olarak 1971 de yapılacak Akdeniz oyunların
için yapılacak yazışma ve telgraf muhaberatının masraflarını karşılamak amacıyla geçen
(85 000) lira ödenek konulması 'teklif edilmiştir.
420 Telefon giderleri :
Genel Müdürlüğün iş hacmi dolayısiyle bünyesinde yeniden teşekkül eden ünitelerle 21 fed
sadıyla 200 lük santral ile İstanbul'daki federasyon büroları ihtiyaçlan için tahsis edilen t
masrafları ve buna paralel olarak yurt sathında devamlı bir gelişme gösteren spor saha ve
memleketimizde yapılacak olan Akdeniz oyunları dolayısiyle İzmir'de kurulacak telefon tes
ganizasyon dolayısiyle yapılacak yurt içi ve yurt dışı zaruri telefon konuşmalarının masrafl
ra ilâvesiyle (150 000) lira olarak teklif edilmiştir.
430 Taşıma giderleri :
1971 yılında 1zmir'de yapılacak olan Akdeniz oyunlarına alınacak malzemelerin taşıma işi
(3 000) lira ödenek konulması tdklif edilmiştir.
620 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gidenleri :
' Satın alınacak Genel Müdürlük makam arabasıyla, amlbülans ve mevcut triportör bir adet
Ihir dışındaki hizmeti, yedek parça ve yakıt giderlerini karşılamak amacıyla geçen yıla nazar
lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
550 'Staj ve öğrenim giderleri :
ıSpor Akademisinin öğretim ve diğer teknik faaliyetlerini yürütecek elemanlarının yetiştirilm
nek konulduğundan, Genel Müdürlük bütçesine faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek
571 İdame ve geliştirme giderleri :
1971 Akdeniz oyunları sebebiyle oyunlar sırasında satışa çıkarılacak biletlerin belediye rü
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Madde
ve başarılı kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımlarının karşılayabilmek amaciyle bu tert
lira fazlası ile (2 600 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.

573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler :

15,000
16.000

21.000

21 federasyonun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yurt dışında yapacakları her türl
(bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz oyunlarına hazırlama) ve bunların ha
lerarası kampların, kursların gerektirdiği masraflar ile spor malzemeleri ve müsabakaların ger
şılamak amaciyle geçen yıla nazaran (9 150 000) (yılı içerisinde alman (6 000 000) lira ek öde
(16 300 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
921-29 Genel Müdürlükçe işletilmekte olan spor tesislerinin iller bölge müdürlüklerine devri dolayısiy
pılamıyacağı göz önünde bulundurularak bu tertiplere ödenek teklif edilmemiştir.
711 Makam (temsil giderleri :
İhtiyaca kâfi gelmiyeceği açık olm,akla beraber Maliye Bakanlığınca tahmin edilen miktar ol
(10 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
712 Grörevsel temsil giderleri :
Görevsel temsil giderleri ile ilgili yönetmelik hazırlanana kadar bu tertibe (1) lira ödenek kon
810 Bina onarımı :
1970 malî yılındaki sarfiyatın yarısı kadar bir miktarın kâfi geleceği düşünülerek 1971 malî y
edilmiştir.
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
811 Etüt ve proje giderleri :
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında Genel Müdürlüğümüze ait kı
ödenek bulunmam-akla beraber faslın muhafazası bakımından bu tertibe geçen yıla nazaran (1 2
konulması teklif olunmuştur.
812 Teknik personel ücretleri :
Teknik personel ücretleri ( A / l ) işaretli cetvelin Devlet memurları aylıkları bölümünde yer aldığ
edilmemiştir.
813 Teknik personel geçidi görev yolluğu :
'Teknik personel yollukları ( A / l ) işaretli cetvelde Devlet memurları geçici görev yolluğu bölümü
için ödenek teklif edilmemiştir.
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22.000

811

812

815
23.000

811

812

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri :
Geçen senelerden mukaveleye bağlı olarak devreden inşaatlarla 1971 yılı programına dâhi
giderleri için (4 950 000) lira noksanı ile (34 250 000) lira ödenek konulması teklif edilmi
Teknik personel ücretleri :
Teknik personel ücretleri ( A / i ) işaretli cetvelin Devlet memurları aylıkları tertibinde yer
lif edilin emiştir :
İşçi! ücretleri :
İşçi ücretleri ( A / i ) işaretli cetvelin diğer işçi ücretleri tertibinde yer aldığından bu tertibe
Makina, teçhizat alımları ve büyük onanmlarH :
Devlet
Plânlama
Teşkil A ttmca kabul edilen yatırını programında yer alan itıa'kina, t
için bu tertibe geçen seneye nazaran (749 999) lira fazlası ile (750 000) lira konulması tek
Taşıt alımları:
Genel Müdürlük hizmetle rinde kullanılmak üzere 1 aded hizmet otosu, İstanbul Sağlık M
rasyonuna tahsis edilmek üzere 1 aded kar motosikleti alımı için bu tertibe (187 998) lira k
(A/3) 'SERMAYE TEŞKİLİ

32.000

34.000

34.000

VE TRANSFER HARCAMALARI

100

Kamulaştırma ve satmalıma bedeli :
1971 yılı yatırım programı ile ilgili olarak istimlâk edilecek arsa bedellerini karşılamak üzer
(1 650 000) lira fazlası ile (3 000 000) lira konulması teklif edilmiştir.
260 İller bölge müdürlüklerime yardım :
Beden Terbiyesi iller bölge müdürlüklerinde çalışan 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet
ğından ve halen bu personele ait intibaklar devam etmekte olduğundan; bu tertibe bölgeler
ği karşılıkları (ki, bu meblâğlar Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılacaktır) giderleri dış
ve hizmet giderlerini karşılara ak üzere (25 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir.
270 İller OBölge müdürlüMerinin. banka kredi borçları için yandım :
İller bölge müdürlüklerinin banka kredi borçları için alacaklı olarak her hangi bir bankad
dan bu tertibe 1971 yılı için ödenek teklif edilmemiştir.
280 İller bölge müdürleri spor faaliyetleri için yardım:
655 sayılı Kanunla belediyeler ve il özel idarelerinden olan gelirleri kesilen Beden Terbiye
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personelin aylık ve özlük hakları 1965 yılından beri Hazineden yapılan yardımlarla karşılanm
hangi bir yardım, yapılmadığından bölgeler asli görevi olan spor faaliyeti yönünden âtıl vaziy
dürlüklerinin spor faaliyetleri yapabilmelerini temineıı kendilerine bâzı imkânların sağlanması
Bu itibarla iller bölge müdürlerini spor faaliyeti yönünden hakerete geçirmek üzere yeni açılan
nulması teklif edilmiştir.

35.000

290 Akdeniz oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım. :
1951 yılından beri düzenlenmekte olan Akdeniz oyunlarının altıncısı 6-17 Ekim 1971 tarihleri
15 spor dalında yapılması kararlaştırılan bu oyunların hazırlığı, icrası ve tasfiyesi sırasında
üzere (10 000 000)lira ödeneğe ihtiyaç duyulduğundan yeni açılan bu tertibe (10 000 000) lira
720 Uluslararsı kuram ve derneklere katılma payı :
21 spor dalında faliyet gösteren federasyonların uluslararası spor kurum ve derneklerine katı
'devalüasyon kararı göz önünde bulundurularak (40 000) lira fazlasiyle (100 000) lira. teklif edi
210 % 1 ek karşılıkları :
İntibakların, bütçe tekliflerinden evvel yapılmaması sebebiyle Devlet memurları aylıklarına par
ödenek konulması teklif edilmiştir.
230 Bandık yönetim giderleri :
5484 sayılı Kanunun 28 ııci mad k s i gereğince 1970 yılı % 14 emekli keseneği % 25 giriş aidat
Oenel Müdürlüğümüz tarafından ödenen kurum karşılıklarının tutarı (250 000) lirayı İmim akt
ile hesabedilerek bulunacak ödeneğin bütçeye konulmadı gerekmekte ise de Personel Kanunu
rihinde yürürlüğe girdiğine göre yeni aylıkları üzerinden ödenecek l'nrk tutarları emekli ke
rak tahminî olarak (12 200) lira fazlasiyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştlr.tir.
710 Beıden Terbiyesi Oenel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığın
meğinde feullaımlmaik üzere) yapılacak yardım :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ödenecek her türlü yardımlar ka
lira noksanı ile (1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir.
(B)

'CETVELİ GELÎTl BÜTÇESİ

1971 malî bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelir ve gider bü
min edilmiş olup gelirin mahiyeti ve araştırmaları bölüm sırasına göre mucip sebepleri ile kıs
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(B/2) VERGİ DIŞI GELİRLER

61.000

280

62.000

145

147

Futbol müsabakalarında müşterek bahis hâsılatından elde edilecek gelir :
Spor - Toto gelirinden Genel Müdürlük hissesi olarak ayrılan % 40 hissesinin bir sene zarfınd
ran büyük düşüş arz edeceği göz önünde bulundurularak çı;eqcm seneye nazaran (16 000 000)
tahmin edilmiştir.
Diğer hasılatlar :
1970 yılma nazaran artış kaydetmiyeceği anlaşılan bu tertibe ait gelir miktarı geçen yıl oldu
min edilmektedir.
Genel Müdürlükçe işletilmekte olan spor tesislerinin iller bölge müdürlüklerine devri dolayıs
tahmininde bulu,nulmamıştır.
Faiz :
Başbayii Emlâk Kredi Bankası hesabında toplanan gelirlerimizden ve diğer muamelelerden 1
gelir temin edileceği tahmin edilmektedir.
Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir :
Yurt içinde tertibedileeek millî ve resmî spor yarışmalarının (Akdeniz oyunları dâhil) geçen
tireceği tahmin edildiğinden 1971 geliri (1 500 000) lira fazlası ile (3 500 000) lira olarak.

62.000

320

63.000

310

72.000

100 Hazine yardımı :
Kendi kaynaklarımızdan temin edilemiyen gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgelere yapılaca
nın ve A'kdeniz oyunlarının finansmanını karşılamak amacı ile Hazinece yapılacak yardım kar
lira fazlasiyle (37 336 545) lira konulması teklif edilmiştir.

400 'Geçen yıldan deıvreden nakit mevcudu :
Spor - Toto gelirinde meydana gelen düşüş muvacehesinde nakit devri' olmıyacağı tahmin edilm
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1o
7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 1970 yılı bütçesinden 1.3.1970 tarihinden
tarihine kadar 12.911, 12.912, 14.573, 21.811, 02.811, 22.812, 22.813, 32.100 ve 34.720 nci
maddesinden yapılan sarfiyatı gösterir listedir
Bölüm

Madde

12.000

12.911
12.912
14.573
21.811
22.811

14.000
21.000
22.000

Lir
5 008
iîdareci ve sporcuların yurt içi yollukları
2
914
(İdareci ve sporcuların, yurt dışı yollukları
'7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğine^ yapılacak giderler 10 763
'58
(Bursa spor »alonu proje bedeli
'128
Kırklareli - Lüleburgaz stadı inşaatı
30
Erzurum - Hınıs Boğaızı teleski tesisatı
'27
Elâzığ stadı ikmal inşaatı
141
Adıyaman (Kâhta) stadı ihata duvarı inşaatı
97
Salonlara takılan skorbord cihazları
11
Bolu stadı açık tribün inşaatı
123
Mersin stadı ikmal inşaatı
29
Amasya stadı açık tribün inşaatı
101
Sakarya açık tribün inşaatı
133
Mersin stadı açık tribün inşaatı
Bursa spor salonu inşaatı
İstanbul Sarıyer çim parkı sulama tesisatı
(izmit stadı sulama tesisatı
Burdur stadı onarımı
Rize stadı drenaj ve tel örgü işi
Amasya spor salonu elektrik dışı b'ağlantı işi
Graıziantep spor salonu elektrik dışı bağlantı işi
Mersin stadı sulama tesisatı
Ordu spor ısa'lonu onarımı
Ankara 19 Mayıs Stadı çimleme işi
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263
714
74
49
234
68
92
128
38
290
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Bölüm

Madde
Mersin stadı sel tahribatı onarımı
(Adana yüzme havuzu 1. kısım inşaatı
İzmir Alsancak Stadı oturma sıraları onarımı
İstanbul Mithatpaşa Stadı otopark inşaatı
İstanbul Ali Sami Yen Stadı ışıklandırma tesisatı
İstanbul Sarıyer yedek çim parkı ve saha çimlendirme işi
İstanbul Derekenarı duvarı inşaatı
Mersin stadı çimlendirme işi
Manisa Aksihar spor salonu inşaatı
•Çorum spor salonu harici elektrik bağlantısı
Manisa spor salonu inşaatı
Bursa stadı yedek çim parkı sulama tesisatı
Urfa drenaj inşaatı
Uşak spor salonu inşaatı
Balıkesir - Bandırma stadı ikmal inşaatı
Bursa Park Otel bahçesine ant re man barakası kurulması
Ankara Polatlı stadı inşaatı
Balıkesir yüame havuzu su bağlantısı
Adana yüzme havuzu su bağlantısı
Kastamonu spor salonu elektrik (bağlantısı
Bingöl teleski tesisatı
itstanlbul Sarıyer stadı fultibol sahası dolgu işi
Manisa stadı ihata duvarı inşaatı
İstanbul Fenerbahçe stadı çimi eme i§i
İzmir spor salonu inşaatı
Samsun spor salonu harici elektrik bağlantısı
Bitlis teleısîki tesisatı
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Bölüm

Madde

L
Kocaeli stadı çimlendirme işi
Urfa açık yüzme havuzu inşaatı
Çanakkale Biga stadı acık tri'biin inşaatı
Yozgat stadı koşu pisti inşaatı
Bolu stadı turnike yaptırılması
Gaziantep spor salonu inşaatı
Konya stadı açık tribün inşaatı
Sakarya atış poligonu inşaatı
İstanlbııl Mithatpaşa Stadı onarımı
Kayseri - Ereiyas teleski tesisatı onarımı
Van spor salonu inşaatı
Sinop (bölge binası onarımı
Elâzığ spor salonu onarımı
Aydın stadı onarımı
Samsun stadı açık tribün onarımı
îstanlbııl Mithatpaşa Stadı halter odası tesisatı
Tokat stadı ikmal inşaatı
Denizli - Tavas stadı saka tanzimi
Sinop Kayıkhane inşaatı
îstaribut Ali Sami Yen Stadı cim onarımı
Kütahya stadı onarımı
Tokat stadı onarımı
Kayseri - Ereiyas kayak evi onarımı

im
0
4

m
2
33
8
3
7
15
'M
1
4
2
54
2
1
3
1
4
3
14
3

ti 26
îstanibul binicilik tesislerinin .on^'inıı ve Sarıyer açık tribün inşaatı
4
İsparta spor salonu onarımı
12 50
'Bayındırlık Bakanlığına devredilen
işçi talimatı gereğince çalıştırılan personel ücretleri
1'8
İlân, posta, telefon, kontrollük, büro malzemeleri ve nıüt. mas.
1 06
22.812 Teknik personel ücreti
03
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Bölüm

32.000

34.000

Madde
22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu
32.100 Aydın - Germencik spor sahası yerinin istimlâki
Gaziantep - Kilis spor tesisleri yerinin istimlâki
Gaziantep stadı yerinin istimlâki
Kırşehir stadı spor sahası yerinin istimlâki
©ursa v e l e d i m yerinin istimlâki
Adana yüzme havuzu yerinin istimlâki
îsıtamlbul Maçka spor 'sahası yerinin istimlâki
İzmir - Buca atış poligonu yerinin istimlâki
iBolu spor hasası' yerinin istimlâki
Uşak spor sahası yerinin istimlâki
İzmir - 'Salihli spor sahası yerinin istimlâki
İcra, tezyidi bedeli duvarları dolayısiyle ödenek, tesirn, harç, ve avu.
34.720 "üilusdararası spor kurumlarına katılma payı
GENEL TOPLAM
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RAPOR
Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesine alman Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılına ait bü
nisbetinde ve Plân - Bütçe Komisyonu muhtırasındaki esaslara göre tetkik olunarak aşağıda belirtildiği üzere ar
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve bütçesi hakkındaki görüşlerimizi izaha geçmeden evvel Gençlik
olsun önemini belirtmek yerinde olacaktır :
14 aydan beri faaliyette bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığının ihdasını büyük bir merhale olarak telâkki ediy
gençlik ve spor konularının ciddiyetle ve lâyikiyle ele alınması ve geliştirilmesi için Bakanlar Kurulu bünyesind
sının semeresini bu kısa süre içinde müşahede etmekle bahtiyarlık duymaktayız.
Gençlik ve spor meselelerinin gün geçtikçe önem kazandığı gerçeğini her gün biraz daha görmekte ve almak
ve rabıtası olan ve hattâ, birbirlerinin mütemmimi olan gençlik ve spor konularının ele alınmasında, geliştirilmes
mütalâasında ve yürütülmesinde büyük faydalar sağlanacağı düşüncesindeyiz. Esasen, bu düşünce ile kurulan B
edilen konuları ehemmiyetle ele almış bulunuyor.
Bakanlık çok yenidir. Teşkilât kanunu olmadığı için ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yer al
dirde ödeneklerin cari harcamalar kısmının mahdut maddelerine inhisar ettirildiği görülecektir. Bu ise her bakı
Bakanlar Kurulu içindeki yerini başarı ile muhafaza ve uhdesine verilen hizmetleri memlekete yararlı bir halde
yet ve verimini artırması için günün şartlarına uygun teşkilât ve diğer lüzumlu kanunların kısa bir süre içinde
Konumuz olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruluşu :
Katma bütçeli bir idare olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1938 yılında yürürlüğe konulan 3530 sayılı
beri faaliyetini ve hizmetlerini bu kanuna^ göre yürütmüştür. 1941 yılında çıkan 4047 sayılı ek Kanun bâzı ka
memuriyet unvanlarını değiştirmiş olup, esas kanunun mahiyetinde bir değişiklik yapmamıştır. Şu hale göre 32
lan Genel Müdürlük, yıllardır ihtiyaca cevap vermekten çok uzak tek kanunla idare edilmiştir. Bugünün gelişmiş
şartlarına uymıyan ve tatbikatta büyük zorluklar doğuran mevzuatın yeniden ele alınması ve süratle kanunlaşt
kendini hissettirmektedir.
Geçen yılki bütçe raporundan ve Genel Müdürlükten edinilen bilgiye göre hazırlanan teşkilât kanun tasarı
nulmuş bulunduğu öğrenilmiştir. Ancak, sözü edilen tasarının Hükümete şevkinden bugüne kadar geçen zaman iç
Devlet Memurları Kanununun kabul ettiği yeni esaslarn bu kuruluşun bünyesine uymıyan ve faaliyetini büyük ç
taraf edilmesini sağlıyacak bir değişikliğin dikkate alınması icabedecektir.
Merkez Teşkilâtı bir Genel Müdür, bir Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Federasyon Heyetleri,
lüğü, Sağlık Dairesi, Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi, Neşriyat ve Propaganda Şubesi, Zatişleri Müdürlüğü,
Lisans Şubesinden ibaret olup, Genel Müdür bu Teşkilâtın İta Âmiridir.
Beden T. G. Md. Bütçesi
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Taşra Teşkilâtı olarak 67 ilde kurulu Bölge Müdürlüklerinin Merkeze bağlı olmayıp valilikler emrinde b
nel Müdürlüğünün memleket çapında takibedeceği hattı hareket noktasından sakıncalıdır ve idari bir zarftır.
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmış olan Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerin
allûk eden işlemlerin Genel Müdürlükçe ifası gerekmekte bulunduğuna göre diğer cihetlerden de Genel Mü
tirilmesi zaruretine inanıyoruz.
Amacı :
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 1 nci maddesinde belirtildiği üzere yurttaşın fizik ve ahlâki kabiliy
tutarak bütün memleket gençliğini bedenî faaliyet yolu ile ulusal ve devrimci amaçlara göre gelişimini sağl
lerini sevk ve idare etmektir. Bunun sonucu olarak, yurttaşın kişiliğinin geliştirilmesi, toplum ruhunun olg
yükseltilmesi ve memleketimizin diğer ülkelere tanıtılması hususunda değerli bir vasıta olması bakımlarından
lamaktır.
Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içi ve okul dışı olmak üzere iki kısımda mütalâa edilebilir.
Okul içi faaliyet :
Beden eğitimi bakımından okul içi faaliyet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu Bakanlıkta bü
faaliyetlerini denetliyen Beden Eğitimi ve İzcilik Şubesi vardır. Aneak, şimdiye kadarki müşahedelere göre
ları yeterli olmamıştır.
Okul dışı faaliyetler :
Bu konu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevleri arasında yev alm
ordinasyonu temin edecek bir organın bulunmayışı okullarda beden eğitiminin lâyıkıyle ifası mümkün olmam
okul dışı faaliyetler arasında büyük bir uçurum meydana gelmiştir. Halbuki, beden eğitiminin ilkokul sıra
madan büyük kütleye intikal ettirilmesi lüzumu aşikârdır.
Öğrendiğimize göre okul içi faaliyetleri bir düzene sokmak ve bu faaliyetleri faydalı hale getirmek amac
lı Okul İçi Faaliyetleri Genel Müdürlüğü kuru'lımustur. Bu Genel Müdürlüğün ihdası okul içi faaliyetlerle okul d
masını sağlıyacak ve bu yönde arzulanan neticeye ulaşılacaktır.
Görevi :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün görevlerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktı?'.
a) Amatör sporun çağdaş spor bilimleri uyarınca yayın ve gelişimini sağlamak, bu hizmetleri plânlamak
b) Beden eğitimi ve spor ile boş zamanları değerlendirme faaliyetleri için gerekli saha ve her türlü tesi
e) Sivil, Asker ve Öğrenci ayırımı yapmaksızın yurttaşın boş zamanlarını sportif yönden değerlendirme
tirmek ve yönetmek.
Beden T. G. Md. Bütçesi
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d) Beden eğitimi ve spor ilmi olarak gelişmesini sağlamak öğretici, çalıştırıcı, yönetici ve koruyucu eleman
aramak.
e) Görevi alanına giren çalışmalarla ilgili tanıtıcı ve uyarıcı yayınlarda bulunmak, bilimsel yayınları teşvik
lerinin yürütülmesi ve boş zamanların değerlendirilmesi için gerekli bütün tedbirleri almak.'
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince :
Hazineden (37 336 545) liralık bir yardım görmesine, çok dar bir personel kadrosuna, kifayetsiz mevzuata
len gelirlerle birkaç yıldan beri geniş bir yatırım programını başarmaya çalışmaktadır. İş lıacmmm genişliği, G
aşmış, kadro ve organizasyon kifayetsizliğinden bâzı aksantalar" meydana gelmiş ise de iyi bir çalışma ile birçok
tamamlanmakta olduğu anlaşılmıştır.
1940 yılında 10 spor branşına ve 10 Spor Federasyonuna malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün 25
teren 21 Federasyona, sahiptir ki; bunların çoğu fahriyen idare edilmekte, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
kendilerine her hangi bir şekilde aylık ödemesi yapılmamaktadır.
Bölgelerin çalışması Hazineden yapılan (37 336 545) liralık yardımdan ayrılan (25 000 000) liralı]-: ödenekle
nel Kanunu tatbikatı dolayısiyle maaşlarda görülen artış farkı Hazineden talebedilmiş bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğün yatırım ödeneğini Spor -Toto Müessesesi temin etmektedir. 1959 senesinde 7258 sayılı K
(futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi) nden 1.0 senede biirüt hasılattan zaruri mafîrafbır çıktıktan
tesislere sarf edilmek üzere Genel Müdürlük hissesi olarak malî yılı itibariyle 1961 yılından 31 . 12 . 1970 günün
hil Genel Müdürlük hissesi olarak (536 134 626,89) lira gelir sağlanmıştır. Ve bu gelir seneden seneye artış göste
Spor - Totonun kurulmasından bu yana % 40 Genel Müdürlük hissesi olarak Beden Terbiyesinin aldığı para
tırımlar için, (106 673 929,41) lirası spor temas ve spor malzemeleri için, (25 736 047,84) lirası da kamulaşt
(529 847 235,39) lira sarf edilmiştir. 1971 yatırım programı ise (35 188 000) lira olarak bağlanmıştır.
Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve peyderpey hizmete girişi elbette memnuniyet verici bir key
Bütçe tatbikatı ve 1971 yılı Bütçesi :
Genel Müdürlüğün 1971 yılı masraf bütçesi genel olarak (112 891 545) lira olup bunun (37 336 545) lirası G
(75 555 000) lira farkı ise, (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği üzere bölüm 61.000 - 63.000 de açıklanan t
min ettiği gelirlerden karşılanacaktır.
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1970 -1971 ^yıllan bütgesindeld 'ödemeğin îmukayesesi
1970 yıllı
Ödeneğin çeşidi
( A / l ) Cani harcamalar
Personel giderleri
Yönetim giderleri
Hizmet giderleri
Kurum giderleri
Çeşitli giderleri
(A/2) Yatırım harcamaları
Etüt ve proje gid.
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri
Makina teçhizat ve taşıt alımları ve
onarımları
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları
Kamulaştırma ve satmalmalar
Malî transferler
So&yal transferler
Borç ödemeleri
Toplam

Bütçe ile
\ eril en

18 382 302
1 514 010
S 704 003
32 000
70 000
1 350 000
41 050 000

Aktarmalar

555
14
649
78

ödenek
•toplamı

1971 ;yılı
teklifi

700 18 938 002 16 520 516
000
1 528 010 1 634 021
985' 9 353 988 18 979 004
000
110 000
70 000
30 001

Fazlası

—
106 01
9 625 01

1
100 000
1 450 000
2 500 000 43 550 000 34 250 001

200 001

200 001

1 :350 000
15 765 000
,268 519
.55 001

350 000
300 000

88 740 836

3 847 685

937 998

737 99

1 000 OOO 3 OOO 000
2 000 00
16 065 000 37 105 000 21 040 00
268 519
380 002
111 48
55 001
55 001
92 588 521 112 891 545

33 620 50
13 317 48
20 303 02
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1970 malî yılma nazaran 1971 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalıklar sebepleri bölüm sıralarına
1. Personel giderlerindeki (2 412 486) lira noksanlık 31 . 7 .1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun gereğince yap
'sebebiyle Maliye Bakanlığı bütçesinde Devlet Memurları aylıkları için yapılacak aktarmaya esas olmak üzer
teklif edilmiş ve bâzı maddelerin Devlet memurları aylıkları içerisinde yer alacağından ödenek teklif edilmem
bikatı dolayısiyle tesbit eiilecek aylıkların tutarı Hazineden talebedilecektir.
1971 yılında yurdumuzda yapılacak Akdeniz Oyunlarına sporcularımızı hazırlamak,, antrenör kursları ve
ler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesi ile 21 federasyonun ihtiyacı bulunan ve yurt dışından getirtilece
nın bir yıllık ücretlerini karşılamak üzere'(2 300 000) lira, 1971 yılında İzmir'de yapılacak Akdeniz Oyunlar
lışıma devresine girecek olan 21 federasyon, 1971 bütçe ve programlarını bu esas üzerine hazırlamış bulundu
<c?k spor tenıaslariyle Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek idareci ve sporcuların 6245 sayılı Harcırah Kan
ödenecek harcirahlarını karşılamak aımaciyle ve 1971 yılında ayrıca yurt dışı müsabakalarına iştirak edecek
la nazaran (2 100 000) liralık fazla ödenek konulması teklif olunmuş ise de yeterli olmadığı anlaşılmıştır.
Yönetim giderleri :
Bu bölümde görülen (106 011) lira fazlalık iş hacmi devamlı olarak artan ünitelerle federasyon ve spor
•cak alım ve giderleri, hizmetli'giyim alım ve giderleri, aydınlatma
giderleri, sağlık araç, gereq ve ilâç alıml
karşılamak ve İzmir'de 1971 yılınla faaliyete geçecek İzmir Spor Sağlık Merkezinin araç, gereç ve ilâç alı
karşılamak amaciyle konulan ödeneklerden ileri-geldiği görülmüştür.
Hizmet giderleri :
Bu bölümdeki fazlalık 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderlere aidlolup, spor tesisleri d
zemelerini temin etmek ve her çeşit spor faali yet 1 erinde bulunmak gibi Türk Sporunun gelişmesine yararlı
deniz Oyunları sefadbiyle oyunlar sırasında satışa çıkacak biletlerin belediye rüsumunu öddyebilmek ve ayrı
pılacak malzeme ve para yardımları ile 21 federasyonun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yu
sportif oyunlarla yarışmaların (bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz Oyunlarını hazırlam
ları, yerli ve milletlerarası kampların,, ıkurslarm gerektirdiği masrafları ile spor malzemeleri ve müsabakalar
ları karşılamak için geçen seneye nazaran (9 625 016) lira fazlası ile (18 979 004) lira ödenek teklif edildiği gö
cı karşılıyamıyacağı kanaati hâsııl olmuştur.
Çeşitli giderler :
Bu tertipten (39 999) lira noksanlık makam temsil gilerleri ihtiyaca kâfi 'gelımiyeceği açık olmakla bera
edilen miktar olanak (20 000) lira noksanı ile (10 000) lira bina onarımı için 1970 imali yılındaki sarfiyatın yar
ceği düşünülerek (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir.
Beden T. ü . Md. Bütçesi
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Yatırım harcamaları :
Tastık edilen yatırım plogramı gereğince, bu sene yatırımlar iyin plânlamaca kabul edilen (of) 188 00
nulduğu görülmüştür. Yatırımlar hakkında geniş bilgi aşağıda, spor tesisleri kısmında verile çektir.
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları :
Genel olarak bu cetvelde görülen (23 101 483) liralık fazlalık 2 1 . 7 . 1965 gün ve 655 sayılı Kanunla geli
ne 1970 yılında Hazineden yapılan (15 600 000) liralık yardımın kâfi gelmemesinden ileri geldiği anlaşılm
bölge müdürlükle rinde çalışan personel 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şümulün
liye Bakanlığı bütçesinden aktarılacaktır) giderleri dışında ika!an. sosyal yardımlar, yönetim ve hizmet gid
ödenek teklif edilmiştir. Yine 1951 yılından beri düzenlenmekte olan Akdeniz Oyunlarının 0 neı (i-17 Ek
düzenlenecektir. 15 spor dalında yapılması kararlaştırılan bu oyunların hazırlığı, icrası ve tasfiyesi sırası
üzere (12 350 000) liralık ödeneğe ihtiyaç duyulduğu anlaşılmış ise de açılan bu maddeye (10 000 000) liral
olunmuştur.
Tesisler :
Memleketimizde spor tesisleri, Spor - Toto Kanununun kabulüne kadar belediyeler' ve öze! idarelerin,
şa edilirdi. Bu payların çok cüz'ıi miktarda olura sı spor tesirlerinim aynı nisbette mahdut kalmasına, sebep t
tının kurlmasını mütaakıp sözü edilen tesislerin her yıl rtan bir hızla inşa edildiğini müşahede» etmekteyiz.

Yıl
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
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Yatınım.
7 773 970,57
26 001 992,32
58 517 684,84
3| 577 163,38
22 124 763,92
33 983 171,49
53 205 382,92
77 607 ,925,65
48 619 316,76
42 ,600 001,00
402 011 372,85
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Kamulaştırma için sarf edilen paralar ise şunlardır.
Yıl
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Kamulaştırma
46 168,38
1 378 387,02
12 601 185,64
11 354 927,84
6 694 562,16
1 839 308,18
1 000. 000,00
34: 914" !539,22

Yukarıda gösterildiği üzer,e sarf edilen (402 011 372,85 + 34 914 539 22 = 436; 925 912,07) lira ile yurdun
yüzme havuzu,, deniz lokalleri, telesiyej ve teleksi gibi kayak tesisleri ve poligonlar inşa edilmiş ve edilmekte
raftan yatırım harcamaları finanse edilmekte diğer taraftan spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler karşıla
İncelediğimiz 1971 yılı Bütçesinde yapı, tesis ve büyük onarıma ayrılan ödenek (34 250 000) lira kamula
len ödenek (2 000 000,00) liradır.
1971 yılında ikmali icabeden projeler şunlardır :

Projenin adı
Yüzme havuzu
Sakon demontabl
Spor salonu
Saha ikmali
Stad ikmali Inş.
Spor salonu
Spor salonu
Spor salonu
Yalova sahası
Fulya Stadı Etüt P.
Haikapmar Stad ve Antrenman sahaları

Yeri

İşin başlama,
bitirim tarihi

Antalya
Ağrı
Burdur
Bingöl
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Giresun
İstanbul
istanbul
İzmir
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1965
1970
1967
1970
19(65
1967
1965ı
1970
1970
1970
1967

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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Projenin adı
Alsaneak, G-(kstepe, Karşıyaka Stad Cim. tevsi
ve onarım
Spor sitesi
Saha ikmali
Spor salonu
Spor salonu
Spor salonu
Saha işi

Yeri

işin bf ıslama
bitirim tarih

1970 •—
1967 •—
1970 —
1970 •—
1970 -—
1967 -—
1970 •—

İzmir
Kocaeli
Maraş
Mardin
Siirt
Urfa
Van

19
19
19
19
19
197
19

Spor faaliyetleri :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 21 federasyon bağlıdır. Sportif faaliyetlerin bir kısmını önceleri böl
rih ve 655 sayılı Kanunla mahallî idarelerin bölge müdürlüklerine ayırdığı paylarla ilgili hükümlerin kal
civarında olan hizmetlerin ifası Genel Müdürlüğe yüklenmiş ise de imkânsızlıklar yüzünden bunun ancak 1
narak bölgelere intikal ettirilmektedir. Bu miktar bölgelerin sadece personeline ait aylıkları karşı lıyabilmekte
1971 yılının bölgeler bakımından özelliği vardır. Bölge müdürlükleri teşkilâtı 657 ve 1327 sayılı Devlet mam
rı cifhetle ayılıklarının Genel. MüidJürlük bütçesinden kartplaniması görıckmıekıtledir.
Spor
Yılı

faaliyetleri için harcanan

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
Tetkik ettiğimiz

para miktarı şöyledir
Lira Krş1
7
9
13
17
15
19
'24

402 543,07
9&5 787,45
545 860,80
733 242,91
837) 929,54
935 609,66
136 548,1.1 3 1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle.

bütçede spor faaliyetleri için 12.911, 12.912, 14.573
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pılari inceletmeye ve alman bilgiye göre 1971 yıllında yapılacak Akdeniz Oyunları sebeibiyle spor faaliyetleri
kif aydt etmiyeceği anlaşılmıştır.
Yukarıda sayılan 3 tertip dışında sportif faaliyetlerle ilgili diğer tertipler şunlardır :
Madde

ödeneğin çeşidi

Lira Krş.

12.260 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti
12.282 Diğer işçi ücretleri
12.854 Yabancı uzmanlar yurt dışı geçici görev yolluğu

2 304 000
2 0O0 000'
75 000.
Toplam

4 379 OOO

Temenni ve teklifler :
1 — Gün geçtikçe önemi artan gençlik ve spor (konularının iâyikiyle
de alınması takibe dilmesi ve sor
beri faaliyet halinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına aiti Teşkilât Kanununun en kısa zamanda ç
önemli bir tavsiye sayıyoruz.
Aynı önemde olan ve tasarısı bir yıl evvel Hükümete takdim edilmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
meden kanunlaştırılmasında sayısız faydalar bulunduğuna inanıyoruz.
2 — Beden ve ruh eğitimi yönünden amatör sporun teşvik ve himaye görmesinin temin olunması şaşmaz b
Profesyonel spor müsabakalarının tertip ve idarelsinin asili amacı zedeleyici bir mahiyet arz etmemesine
lüzumlu hissedil'miştir.
3 — Oullarda, üniversitelerimizde ve yüksek öğretimde spor faaliyetlerine gerekli ehemmiyet verilim eım
sporun ihmale uğrayaşınm gençlik üzerindeki menfi tesirleri büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanlığının
kurumları ile işlbiriliği yaparak bu ciddî) ve önemli, konunun bir esasa bağlanmasını temenni etmekteyiz.
Çok yeni olmasına rağmen) BaJkanlığm bu konuyu ele aldığını sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Beden
ona bağlı federasyonlarını da üniversite ve yüksek öğrenim gençlerine olanakları nisibetinde yardımcı olm
mıştır.
Büyük şehirlerden başlıyarak bu şehirlerde bulunan üniversite ve yüksek okulların behemahal spor te
ludur. Üniversite falkül't'e ve yüksek okullara ait bütçelerde bu hususa az yer verilmesi veya hiç verilmemiş1 o
Türk Yüksek Tahsil Gençliği için bu konudaki faaliyet ve hizmetlerin mütemadiyen artırılarak arzulan
gelen bir görev sayıyoruz.
4 — Yurduımu'zun her tarafında spora karşı yaygın bir ilgi ve heves vardır. Yöneticiler, halk, amat
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Balkanllığma intikal ettirmekte ve yardım talebinde b
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halli gayretlerle yapılan hazırlıklara 1 ve yoksul, başarılı spor kulüplerine Beden Terbiyesi Teşkilâtının ya
dımın nakdî yardımdan ziyade ısp'or malzemesi alarak yapılmasının daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz.
5 — Memleketimizde sporun gelişimemiş ve arzulanan seviyeye ulaşmamış bulunmasının ned nlerin'den bi
antrenör ihtiyacının karşılanmaması
keyfiyetidir. Halen yurdumuzda 25 spor dalında fa< liyet yapılm
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Teşkilâtı vardır. Buri.arm da durumu dikkate alındığı takdirde bugün içi
dır. Halbuki 1971 mail! yılı bütçesinin) 12.282 diğer işçiler maddesinden
antrenörler için teklif edileli
50 - 60 antrenörün 1 yıllık yevmiyelerini karşılıyabileeektir. Bu durumda her bölgeye birer antrenör (ki,
gereği göz önünde tutulursa) tahsis etme imkânı bile bulunmaktadır.
21 Federasyon ile 67 il bölge müdürlükleri kuruluşları antrenör ihtiyacı asgari 200' dür. Spor faaliyet
ihtiyacımın çok zaruri olan kısmını temin amacı ile 12.282' diğer İşçi ücretleri maddesine kamudan ödene
verilmielsi zarureti vardır.
6 — 1971/ yılı bütçesine sp'or faaliyetleri için konulan (28 000 000) liralık ödeneğin yetersiz olduğu
yonun yurt içi ve dışı ıspor hizmet faaliyetleri ye yapılacak Akdeniz Oyunları için Federasyon program v
ihtiyaçları (35 000 000) liradır. Öğrenildiğiıue göre Maliye Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
göre (351 000 000) lira bidayette kabul edilerek bütçe buna göre düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığına su
liralık bu tekliften (7 000 000) liralık bir indirim yapıldığı görülmüştür. Yapılması zıarurd olan yurt 1 içi ve
maması ve Akdeniz Oyunlarının en iyi bir şekilde yapılması için aşağıda belirtilen ödenek i âvellerini zoru
ıa) 12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi tertibine konularak ödeneğe (1 728 000) liranın,
b)1 12.912 idareci ve sporcuların yurt dışı yollukları tertibine konulanı ödeneğe: (2 892 000) liranın,
c> 7258 <sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince yapılacak giderlere ait 14.573 ncü maddeye (2 38
•d) Oern'an (7 000 000) liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz.
7 — Büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan Manisa ili Askerî Spor Okulunun ve tesiıslerininl
Millî
alınması hutsusu kesinleşmiş ve bu iş için Millî Eğitim1 Bakanlığı bütçesine' (21 500! 000') liralık ödenek
mişi bulunuyoruz. Bu tesislerin onarılması ve bâzı tadilâtların yapılması
halinde sporla ilgili bir
akademfei haline getMlöbilecefktiir. Bu maksatla tesislerden hemen' yararlanaıbillmiek ve faaliyetlere başflıyabilm
bulunacağı tabiîdir. Bu bakımdan 1971 malî yılı bütçesinin 22.811 nci maddesihde mevcut ödeneğe (1 500
ruri gömlekteyiz.
8 — Belediyeler ve özel idareler gelirlerinden Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerine tefrik edilen ve
rında olan gelir, 1905 yılında yürürlüğe konulan 655 sayılı Kanunla kaldırıldı. O tarihten beri bölge
haklarına karşılık Hazineden yılda
(12 000 00O) liralık bir yardım yapılmakta idi, 1101 sayılı Emekli
şılıkları yükseltildiğinden 1970 malî yılı bütçesine bu -miktar (15 600 000) lira olarak vaz'edilmiştir. Şu
mıyan bölge müdürlüklerinin hizmet ifa etme olanakları) kalmamış, sadece maaş alan birer teşkilât haline
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Sözü edilen teşkilâtların hizmet ifa edebilmelerini sağlamak için bütçeye asigarî miktarda bir ödenek
"kanlığı yetkilileri ile Genel Müdürlük arasında varılan mutabakatı sonunda bölgelerin ifa edecekleri hizm
ödenek konulmuş1 iken Maliyece bilâhara bu miktar (2 OOÜ 000) liraya indirilmiştir.
u(7 0(OQ 0O0) liralık
Bölgelerin gerçekten maaş alan ve hizmet ifa etmiyeaı birer kuruluş olmasını istemiyorsak bunları
yacak asgari ödeneğini tahsis etmdk zorundayız.
67 ili bölge müdürlükleri için evvelce varılmış bulunan mutabakata göre kabul edilen ve mütevazıi bir
bütçede yer alması lüzumludur. Bu itibarla 1971 yılı bütçesinin 34.2810 iller bölge müdürlükleri spor
.dım maddesine konulan ödeneğe (5 Û00 000) llrailıik ödenek İlâvesini arz ve teklif ederiz.
9 — Akdeniz Oyunlarının 1971 yılında memleketimizde yapılacağı bilinen bir keyfiyettir. Bu oyunl
memleketimizin Akdeniz memleketleri arasındaki mevkii bakımından önemlidir. Her türlü hazırlık ve
; yerine getirilmesi ve yabancılara karşı mahcup duruma düşülmemesi için yeteri kadar ödeneğin bütçeye va
Akdeniz Oyunları beynelmilel komitesi statüsü ve onun atıfta bulunduğu CİO Statüsü gereğince! organ
ve ibatesinin karşılanlması gereken sporcu, çeşitli idareci ve şeref misafirlerinin miktarı 21 000 - 2 500 civa
hususun kesinleşmesi için anlke't yapıldığı öğrenilmiştir.
Buna göre Oyunlar Köyünde iaşe ve ibate edilecek ve ısitatüler uyarınca köyde kalmaları mümkün olmıyan
lerde iaşe ve ibate edilmesi için tahakkuk edecek giderlerin karşılanması
zarureti karşısında Akdeniz
mek üzere bütçenin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları! kısmının 34.290 ncı maddesine konulan
ğundan bu maddeye de evvelce Maliye Bakanlığı yetkilileri ile Genel Müdürlük arasında varılmış buluna
.liranın ilâvesi yerinde olacaktır.
10 — Gün geçtikçe büyük şehirlerin nüfusu bir çığ gibi artmalktadır. Büyük şehirlerimizde bulunan st
ler vüsat • itibariyle yetersizdir ve ihtiyaca cevap vertmekten çjok uzaiktır. Spora karşı bilhaösa futbol, b
tahminlerin fevkindedir. Büyük çapta gelir getirecek olan bu sporlara gelecek seyirciyi rahatlıkla alab
,$alon
ve .diğer tesislere hemen başlanması için teşebbüse, geçilmesi zarureti aşikârdır. İstanbul, İzmir ve
lisleri aıüfu!sa -göre hiç mesabesindedir. Büyük şehirlerin spor tesislerine ömenr verilm'esi halinde elde 'ed
grimizin tesislere kavuışturulmıası mümkün olacaktır.
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11 — Sporda ısağlık kontrolünün önemini uzun uzadıya izaha lüzum olmadığı kanısındayız. Bütün
spor yapan gençliğin (sağlığını bontr'ol altında tutacak tesis ve kuruluşların yurdun önemli yerlerinde vücu
nelin görevlendirilme'si mühim noktalardan birini teşkil etmektedir.
Beden Terbiyesi Gfenel1 Müdürlüğünün 1971 m lî yılı bütçesi üzerinde yaptığımız inceleme burada siona
memleketimize hayırlı olması temennisiyle tarafımızdan düzenlenen işjbu rapor Sayın Bütçe Plân Ka
ile sunulur. 14 . 1 . 1971
RAPORTÖRLER
Anlkara (Senatörü
Anlkara Milletvekili
Yiğit KöVcer
Hüseyin Balan
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GENÇLİK VB SPOR BAKANLIĞI BÜTÇE RAPORU
1971 Malî yılı
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1971 yılı bütçesli Kalkınma Plânı ve yıllılk pmgra/mlların hddeflerî esas alı
den übaret olan bu rapor tarafımızdan hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.
ıSaygılarıfmızla arz ederiz.
RAPORTÖRLER
Ankara Senatörü
Ankara Milletvekilli
Yiğit Köker
Hüseyin Balan
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve hizmetin niteliği
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden ve 4 Kasım 1969 tarih ve 13342 s
3 Kasım 1969 gün ve 4/983 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi uyarınca, 3 Kasım 1969 tarihinde kurulmuştur.
6 Mayıs 1960 tarih ve 7474 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlanmış bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
yılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve 9 . 6 . 1937 gün ve
desinin (j) fıkrasında sözü edilen ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün 3 Ka
lunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanması ve bu örgütlerin kuruluş ve hizmet konularına ilişkin kanun, tü
ek ve değişikliklerinde, sırasiyle Barbakana ve Başbakanlığa, Millî Eğitim Bakanına veya veya Bakanlığına ver
lik ve Spor Bakanına veya Bakanlığına intikalettirilmesi Cumhurbaşkanlığının 6 . 2 . 1970 gün ve 3/707, 9 . 6
releriyle uygun görülmüştür.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş ve teşkilât Kanununun çıkarılması konusunda teşebbüse geçilmiş ve ha
alınmak üzere bakanlıklara sunulmuştur.
Çağdaş uygarlıklar bugün erişmiş oldukları düzeyde artık kişiyi bedeni ve ruhu ile birlikte mütalâa ederek
sağlanmasını öngörmektedir. Bu amaçla; sağlam bünyeli, dayanıklı, enerjik, yurduna, milletine, insanlığa yarar
iş verimi yüksek, kültürlü elemanlarla topluluklarını kurmak çabası içindedirler.
Bizde yıllardır yalnız öğretim sorununa eğiiinmiş, fakat bununla beraber yürütülmesi gereken her yaştaki vat
zamanları değerlendirme konuları ihmal edilmiştir. İlk bakışta bu sorunların sorumlusu bâzı örgütlerin bulunduğ
umumi düzen içerisinde yüzeye çıkarılması gerekli asıl konu ele alınmamış, bir koordinasyona gidilmemiş ve bu
üçüncü dereceye itilmiştir. Bu suretle; gençlik eğitiminin başında gelen ve gençlerin birikmiş enerjilerini kanali
amaca yönelten beden eğitimi ve spor alanında çok zaman kaybedilmiştir. Bu kaybedilen zamanı telâfi etmek v
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edilmiş konuları ele alıp, bir plân ve program dâhilinde halletmek ilk defa olarak geniş ve bilimsel açıdan
«Gençlik ve Spor Sorunları» adı altında ele alınmıştır. «İlkeler», «Bugünkü durum», «Alınacak tedbirler» v
larla en iyi bir şekilde çizilmiştir.
Memleketimizde nüfusumuzun hemen hemen yarışma yakın topluluğu teşkil eden olcu! içi ve okul dışı g
ilgi duyacakları konularda meşgul etmek ve dolayısiyle enerjilerini doğru yolda karıalize etmek amaciyle; çeş
folklor, halk oyunları, sosyal ve kültürel çalışmalar yolu ile boş zamanlarının değerlendirilmesinde memleke
fayda mülâhaza edilerek;
Üniversite dâhil, okul içi ve okul dışı gençliğin bedeni ve ahlâki kabiliyetlerini demokratik prensiplere u
ihtiyaçlarını sağlamak oyun, jimnastik, spor, izcilik ve rekreatif faaliyetleri sevk etmek, inkişafını temin ve
diği tesisleri kurmak, malzemelerini temin etmek ve bu faaliyetler için lüzumlu teknik ve idari elemanları y
bu faaliyetlerle ilgili olarak ilmî araştırmalar yapmak maksadiylc «Gençlik ve Spor Bakanlığı» kurulmuştu
İKİNCİ BÖLÜM
A) Eğitini, plânlama ve denetleme hizmetleri
1.—Teftiş Kurulu Başkanlığı :
Teftiş Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının yönetimi ve denetimi altında bulunan bütün kurura ve kurulu
tiş ve murakabe etmekle, bunlar hakkında alınması gereken tedbirleie esas olacak inceleme, araştırma ve ge
görevlidir.
1970 Kasım ayında teşekkül etmiş olan Teftiş Kuruluna, bütçe mülâhazası ile henüz müfettiş alınamamış
bulunmaktadır.
1971 malî yılı için (250 000) liralık bir bütçe teklif edilmişse de Maliye Bakanlığınca bu miktar (125
altında 12 müfettiş çalıştırılması düşünülürken, 1971 malî yılı başında ancak 6 müfettiş atanması yapılabile
2. — Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Başkanlığı :
Gençlik ve Spor Bakanlığının, yıllık ve beş yıllık Devlet Kalkınma Plânları içerisinde, hedef tâyin ettiğ
mayı gerçekleştirmek için; plân ilkelerinin hazırlanması durumunun tesbiti ve geliştirici her türlü araştırma
rak uygulanması için kurulmuş bulunan Bakanlık Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
tedir :
a) Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün faaliyet sahalarında durum tesbitine yararlı her türlü bilginin
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe imkânlarının ve tesis envanterlerinin takibi,
e) Bakanlığın hizmet politikasını ve faaliyet kesafetini tesbit de her türlü ilmî ve istatistik araştırmala
d) Bakanlığın bütün kuruluşları ile Bakanlık dışında bütün ilgili kuruluşların koordinasyon çalışmaları
mesi,
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e) Kalkınma plânı' dilimlerine göre, yıllara sâri ve uzun süreli plânların hazırlanması için elde bulunan bilgil
lık alt kuruluşlarının temennilerini birleştirerek Bakanlık görüşünün hazırlanması,
f) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından kanunlaştırılacak her türlü plân tedbirinin Bakanlık seviyesinde ve
nu hazırlıyarak tedbirlerin takibedilmesi,
g) Devlet Plânlama Teşkilâtı nezdinde devre raporlarının teşkilâta zamanında ulaştırılması ve hizmetlerin yü
lığı. görevinin devamlı şekilde uygulanması,
Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi yukarda anahatlariyle belirtilmiş görevlerini çeşitli araştırmal
bilgileri derliyerek doküman tetkiki ve yabancı ülkelerdeki plânlamaların değerlendirilmesi suretiyle yapmaktadır.
3. — Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü :
Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü Bakanlığın genel gaye ve politikası çerçevesi içerisinde hizmetlerin v
ekonomi ve etkinliğini sağlayıcı çalışmalar yaparak idareyi ve idari metotları geliştirmek amaciyle kurulmuştur.
4. — Eğitim Birimi Müdürlüğü :
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi gereğince memurların hizmete yatkınlıklarını sağlama
daha ileri görevlere hazırlamak nedeniyle Bakanlık bünyesinde bir Eğitim Birimi Müdürlüğü kurulduğu görülmüşt
B)

EĞİTİM DAİRELERİ

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü :
3530 sayılı Kanunla 1938 yılında kurulmuş ve 6 Mayıs 1960 tarih ve 7474 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlanm
Müdürlüğü 3 Kasım 1969 gün ve 4/983 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlan
Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağlamakla görevli adı ge
raporu ayrı olarak takdim edilmiştir.
2. — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü :
16 . 8 . 1961 tarih ve 351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdü
lığı büjtçeisi içerisinde yer almıştır.
3. — Eğitim Genel Müdürlüğü :
Eğitim Genel Müdürlüğü her dereceli eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite,Silâhlı Kuvvetler ve gençlik s
Öğretmeni, Antrenör, Monitör ile bu sahada teknik ve idari eleman ihtiyacını karşılamaya yönelen eğitim ve öğre
Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme görevi 1 . 6 . 1960 tarih ve 7439 sayılı Kanunla kurulan Millî Eğitim Bak
ları Genel Müdürlüğüne verilmişken 16 . 6 . 1970 gün ve 13520 numaralı Resmî Gazetede yayınlanan 9 . 6 . 1970 g
kanlığı tezkeresi uyarınca bu görev Gençlik ve Spor Bakanlığına ve bu Bakanlık bünyesinde bulunan Eğitim Gen
miştir.
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Genel Müdürlüğün görevleri :
A) Beden eğitimi ve spor konularında dünyada ve ülkemizde Çeşitli araştırmalar yaparak iç bünyem
esaslarını tesbit etmek ve uygulamak,
b) Her dereceli öğretim kurumları ile Silâhlı Kuvvetler ve Üniversitelere Beden Eğitimi Öğretmeni ye
c) Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren kurumlar açmak, mevcutları geliştirmek ve ileri memleketlerin
tiriİRielerini sağlamak,
d) Okul, Üniversite, Silâhlı Kuvvetler ve gençlik ve spor kulüplerine antrenör ve monitör yetiştirmek
e) Beden eğitimi ve spor alanında teknik ve yönetici elemanları yetiştirmek,
f) Milletlerarası yarışmalara katılacak millî ekip ve sporcuların her türlü yeteneklerinin geliştirilmesi
kâmül kursları açmak,
g) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak tekâmül kursları ile beden eğitimi öğretmenlerinin gelişmele
h) İlkokullara Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek üzere İlköğretmcn Okulları son sınıf öğrencilerin
menlerine yurt içinde seminer ve kurslar açmak,
i) Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren kurumlara, her dereceli okullarda görev yapan beden eğitimi
ilgili yayınları ulaştırmak, yabancı ülke yayınlarından tercümeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak,
j) öğretmen, antrenör ve monitörleri iş başında yetiştirmek üzere kurs ve seminerler düzenlemek,
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitim, spor ve gençlik sorunlarına ayrı ayrı ve üç bölümde yer
ve uygulanacak politika sarahaten belirtilmiş olup yeter sayıda Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmesi k
Genel Müdürlük halen kuruluş halindedir. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ile İstanbul Eğitim Enstitüsü
timi Bölümü vardır. Bu okullar yüksek öğrenim kurumlarıdır. Türk Millî Eğitimin amaçları bu bölüml
likle yatılı olup öğrenim süreleri üç yıldır.
Bu tarihe kadar :
1. Her dereceli okullar yerine yalnız orta dereceli okullara Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme göre
Okulları Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunduğundan 1970 yılı bütçesine paralel olarak verilmiş bulunan
metleri ile birlikte ilgili Bakanlıkça yürütülmüştür.
2. Gençlik ve Spor Bakanlığının da katkısiyle bu yıl Millî Eğitim Bakanlığının imkânları zorlanmak s
ve İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümlerine geçen yıllara nazaran daha çok sayıda öğrenci a
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Son üç yılın ve bu yılın öğrenci sayıları aşağıda çıkarılmıştır :
Öğretim yılı
1967 1968 1969 1970 -

1968
1969
1970
1971

Mevcut öğrenci sayısı (1, 2, 3 ncü sınıf)
182
193
223
300

48 Mezun vermiştir.
53
»
»
78
»
»

3. Eğitim Enstitüleri Beden Eğitimi bölümleri, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü öğrenci a
tırımların zamanında gerçekleşmemesi sebebiyle mümkün kılamamıştır
4. 1971 Akçalı yılında talebedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması proğramlaştırılmıştır.
Halen mevcut orta dereceli okullarımızın, Beden Eğitimi öğretmenine ihtiyacı 6 700 dür. Buna karşılık çalışm
ni adedi 800 dür. (Görülüyor ki, 5 900 öğretmene daha ihtiyaç vardır.
Ayrıca ilkokullarımızın Beden Eğitimi dersle:-] sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Oysaki, bu ok
timi öğrenimi yapmış elemanlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu tip öğretmenlere memleketimizin ihtiy
dereceli okullarımız için yaklaşık olarak 20 000 •öğretmene ihtiyaç varken eldeki mevcut öğretmen sayısı 800 dü
yacı ve çeşitli nedenlerle meslekten ayrılanların yerine yenilerin yetiştirilmesi düşünülecek olursa, ıBeden Eğitimi
tırılması gerekmektedir. A'ksi halde şimdiki tempo ile yılda 60 - 70 öğrtmen yetiştirilirse okulların öğretmen ihtiy
oimıyacağı gibi daha da artmış olacaktır.
Bununla berafoer Beden Eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların programlarında da ihtisas dallarına yer ver
dilmesine zaruret görülmektedir. Bu suretle teşkilâtın ihtiyaç duyduğu teknik ve yönetici elemanların yetiştiri
Âcil ihtiyacı karşılamak amaciyle; Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü binası olarak yaptırılıp geçici olarak, An
binanın gayesine tahsisine zaruret vardır. Ayrıca bir Beden Eğitimi Enstitüsü açılması plânlaştırıinoştır. İstanb
dığında Beden Eğitimi ve sporun çeşitli dallarında mütehassıs elemanlar yetiştirilmesi mümkün olacaktır.
İstanbul Anadokıhisarı Spor Akademisine öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 10, ve mevcudu 6 ya çıkarılacak
retim üyeleri yetiştirmek için şimdilik 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrencinin ihtisas yapmak üzere çeşitli
dfî eceli okullarda görev yapan Beden Eğitimi .öğretmenlerimizden temayüz eden 20 öğretmenin çeşitli branşlar
süreyle Avrupa ülkelerine gönderileceği öğrenilmiştir.
İlkokullarda Beden Eğitimi derslerini sınıf öğretmenleri ile yürütmek yeterli olmadığına göre bu konuda ka
menlerinden 500 öğreitmene 21 gün süreli kurslar açılacaktır. 140 Beden Eğitimi öğretmenine çeşitli branşlarda
Beden Eğitimi öğretmenine de İlkokul öğretmenlerini yetiştirmek üzere kurs tertibedilecektir. Me^fleketimizin d
okulların çeşitli branşlarında temayüz etmiş 60 öğrenciye özel geliştirme kampı açılacaktır.
Bedeın T. O. Md. Bütçesi

(S. 'Sayısı : 1483)

— 34 —
Yatıranlar :
1. 1970 yılı yatırım programına göre :
a) Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğilimi Bölümünün yüzme havuzlu spor salonu ve müştemilât
Halen ihalesi yapılmış olup inşaata başlama hazırlıklarının geliştirilmekte olduğu hakkında bilgi edinilmişti
okulları Genel Müdürlüğü Bütçesinde görülmektedir.)
b) Ankara Körler Okulunun eğitim yaptığı bina Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1948 y
binası olarak yapılmıştır. Körler Okulunun yeni binası bitmiş durumda olup 1971 İlkbaharında 'kendi bin
Raporun başlangıcında belirtilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eği
lığından ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanması bahis konusudur. Bu
ayırımı gerekmektedir. Bu ayrımın gerçekleşmesi ue şimdiki Körler Okulu binasının Eğitim Genel Genel Mü
öğrenilmiştir.
c) İstanbul Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi bölümü yatırımı, Eğitim Enstitüsünün bütün diğer bölü
je toplamı (26 000 000) lira olup fizikî ayırımın henüz proje safhasında düşünülmesi gerekmektedir.
d) İstanbul Spor Akademisi inşaatı devam etmektedir. Proje tutarı (25 000 000) liradır. 191.5 yılında
cektir.
1970 sonuna
Pnoje Tutarı
Kadar Yatırım
1971 Yatırımı
1972 Yatırım
25 000 000

8 819 000

6 000 000

10 181 00

•Halen kuruluş halindeki Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim ve öğretimdeki bütçe işleri şimdiye kadar
Okulları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte idi. Bu nedenle Eğitim Genel Müdürlüğünün 1970 yılm
dır.
4. Okul liçi Beden Eğiltlilmi Ve Spor Genel Müdürlüğü :
Beden Eğitimi ve spor : Öğrenim çağındaki öğrencilerin fikri eğitimleri yanında Beden ve liııh sağlık
faaliyetleridir.
Bugün, Beden Eğitimi ve Spor, genel eğitimde çok geniş bir yer tutmaktadır. Öğretimde olsun çocuğu
b'i'inci derecede bir vasıta olarak kabul edilmektedir. Beden Eğitimi ve spordan her birinin kendine1 ha.s ö
dır. Ayrıca, sadece dershane ve okul içine inhisar e Imiyerek genel eğitimde en az bunların fonksiyonu kada
ihtiva etmektedir.
ıBu bakımdan, her kademedeki okullarımızda okuyan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi yaş, cins ve
eğitimi bilgileri, hüner ve maharet kazanmaları yanında, fizikî ve ruhi gelişmelerine önem verilmesi ve bö
ele alınması zorunlu olmaktadır.
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Ayrıca, bu konudaki sorunların taşıdığı öneme binaen, devlet olarak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında
sorunlarına geniş yer verilmesi gerçekleşmiş ilkeler ve uygulanacak politika etraflıca tesbit edilmiştir.
Evvelce Millî Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü tarafından yürütülen bu hizmetler bu
görevleri arasında yer almış çeşitli genel müdürlüklere verilmiş ve Bakanlık bu hizmetlerin süratle geliştirilmesin
saptığı teşkilâtlanma sırasında «Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü» adı altında yeni bir kurulu
Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünün uhdesine verilen işler şunlardır :
1. Her kademedeki okullar ile üniversite ve akademilerdeki Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerini düzenl
2. Öğrencilerin seviye, cins ve bünye özelliklerine göre, her çeşit oyun ve spor faaliyetlerini düzenlemek ve
3. Öğrencilerin, okullar dışındaki spor kulüpleriyle münasebetlerini düzenlemek,
4. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının daha manalı hale gelmesi ve kutlanması işin tedbir almak,
5. Okullardaki ders içi ve ders dışı beden eğitimi ve spor çalışmalarında etlkin rol oytnıyan öğretmen unsur
getirmek için çalınmalarda bulunlmak,
Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Gentel Müdürlüğü halen kuruluş halindedir.
1. 1970 malî yılı uygulamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı bü
Müdürlüğünce yiirültıüİTnıüştür.
2. Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün bu hizmetleri yürültöbilımesi için 1970 malî yılı Bütçesinde (özlük
hariç) aşağıdaki ödenek verilmiştir.
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

Lira

14.000 14.595 ıSpor ve İKeilik giderleri
750.000
3., Yukarda belirtilen ödenekle, öngörülen hiamötlerin yürütülmesi mümkün olamıyacağı aşikâr olduğu cihetl
Müdürlüğü ve bünyesinldeki federasyonlarla işbirliği yapılmak, malî ve teknik yardımlar sağlamak ve ilişkili kuru
faydalanmak suretiyle faaliyetlerin yürütülmesine çalışılmıştır.
Bu cümleden olarak;
ıa) İllkoikulların beden eğitimi dersi müfredat programının ışığı altında deneme mahiyetinde olmak üzere, 30
rışmaları yapılmış ve olumlu sıonuçlar alınmıştır.
ıb) Orta dereceli okullar arasında, «Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları Yönetmeliği» esasları dâhilinde ok
(iklim şartları) göz önünde bulundurularak Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Eskrim, Futbol, Gü
bol, Kayak, Yüzlme dallarında mahallî okul içi ve okullararası yarılmalar tertiplenmiştir.
Bu yarışmalarda derece alan sporcu öğrenciler, okul takımları veya illerin okullar karması takımları grup ve
yapılan yansımalara davet edilmişlerdir. Gerek okul içi ve gerek okullararası yarışmalara kaıtılan 'dkul ve öğrenc
de memnuniyet verici artışlar kaydedilmiştir.
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<c) Üniversite, akademi ve yüksek okulları içine alan faaliyetler ilse kendi bünyeleri içinde tcşkilâJUlamım
runlarının büyük bir kısmı halen çözüm betelemektedir.
•ç) Çalışmaların verimli olabilmesi için bâzı spor branşlarında, beden eğitimi öğretmemlerine yeni bulu
le, seminerler tertiplenmiştir.
4. 1971 akçalı yılı Bütçesinden talebedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması pn^gıaımlaş
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilen ilkelere uygun olarak, sporun anaeğitim vasıtaları ar
spor faaliyetlerine aktif olarak katılmalarına, belen ve ruh sağlığına yardım edecek imkânların sağlanmas
ması ile ahenkli kılınmasına, çeşitli spor dallarımın denıgeli şekilde geliştirilmesine, geleneksel spor dallarını
eğitimi derslerinin ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapılarını geliştirici yönde yeniden düzenlenmesine,
kabiliyetlerini geliştirici özel imkânlar verilmesine, dolayıısiyle ders dışı ve okul dışı programlar düzenlenm
masına önem verilecelktir.
a) Eğitim yılı başında y ayini anacak çalışma programları ile ilgili genelgelerde bu hususlara değinilecek
dereceli okullarılmızın çalışma programlarında; kendilerinin ve çevrelerindeki kuruluşların mevcut t bütün
mak suretiyle Atletiz/m, Voleybol, Basketbol, Futbol, Güreş, Boiks, Estenim, Bisiklet, Masa Tenisi, Okçuluk,
su sporlarını içine alan branşlarda, cins, yaş ve ıbünye özelliklerine uygun düşen okul içi ve okullararası
!b) Bu yarışmaların yurt ölçüsünde değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi yönünden, Beden Terbiyesi Gen
işbirliği sağlanarak grup ve Türkiye birinciliği kademesinde yansımalar tertiplenecektir.
e) ıGerek okul içi ve gerek okullararası yakılacak yansımaların, geçen yılın yapılan yarışma neviler
rının üstüne çıkacak şekilde tertiplenmesine bilhassa çaba gösterilmesi ve bunun amaç edinilmeü istenil.ec e
ç) Çeşitli spor dallarında temayüz eden her derecieli okullarımızdaki gençlerin kabiliyetlerinin geliştir
hazırlanabilin eleri için özel nitelikte kamp ve kursların açılmasına ve gtençlerimizin kabiliyetlerinin burala
teril ec ektir.
d) Belden eğitimi öğretmenlerinin bilgi vte görgülerinin artırılması, kendilerine yeni buluş ve me'tadlar
larla işbirliği sağlanacak, mevcut ve yeni spor yayınları derlenerek öğretmen ve öğrencilerin istifadelerine
e) Beden eğitimi derslerinin ve okul sporunun geliştirilmesi ve idamesi yönünden etkin rol oynıyan i
ların bu ihtiyaçlarılnın beş yıllık bir plân dâhilinle tamamlanmasına çalışılacaktır.
i ) Beden eğitimi öğretmenliğinin cazip bir hale getirilmesi yönünden tedbirler araştırıl ae ak, mesai
cektir.
ıg) Okul içi ve okullararası yarışmaların gerektirdiği her türlü masrafların, öğretmenlerin mesai dışı
rak tazminatların, malzeme ihtiyaçlarının temini ile ilgili ödeneklerin genel bütçeden karşılanması sağlanac
h) Memleketimiz için ayrı bir önem taşıyan 19 Mayıls Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve gösteri pr
bîr seviyeye geltirilmiesini sağlıyacaık tedbirler alınacak ve bunun için öngörülecek maddi yardımların artırı
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5. izcilik Grenel Miildiirlüğii :
İzcilik, öğretim çağındaki bütün gençlerin fikrî eğitimleri yanında beden ve ruh. sağlıklarının 'geliştirilmesin
yelt- ye isteklerine göre bir program dâhilinde değerlendirilmesini ve omların :
a) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip,
h) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı, ıdisiplinli,
ıc) Başkalarını drüşüneaı,
d) Halka hizmet etmekten zevk duyan,
te) Yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
:f) Kendisi için lüzumlu el maharetlerine sahip,
g) Kendine güvenen, sorumlu işler almaya istekli ve hazırlıklı,
i) Sıhhatli ve <olumlu düşünen,
j) Tabiat ve kültür eserlerimi seven ve koruyan nitelikte iyi bir yurttaş olarak ydtişjmSelerini
sağlıyan bir eğitim vasıtasıdır.
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında spor faaliyetlerine ve gençlik sorunlarına ayrı ayrı, iki bölümde yer v
ilkeler ve uygulanacak politika açıklıkla belirtilmiştir.
Buna göre :
a) G-ençilerin girişkenlik, yapıcılık ve yaratıcılık vasıflarını geliştirmek, topluma sıağlam, mutlu ve verimli
olması,
b) Gençlerıe beceri kazandırıcı, istidat ve kabiliyetlerini geliştirici özel imkânlar verilmesıi, ders dışı ve oku
c) Gençlik kampları kurulması, ufak şehirlerden .büyük .merkezlere yapılacak gezi programla riyile, gençlerin
artırılması öngörülmüştür.
İmkânlar sağlandığı takdirde okul içi ve okul 'dışı gençliğin izciliğin çeşitli kademelerinden ve acıik hava (çal
onların iyi bir yurttaş olarak yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.
ıSorumlu ünite ve üniteler :
16 . 6 . 1970 igün ve 13520 sayılı Besimi Gazetemde yayınlanan 9 . 6 . 1970 gün ve 4/464 sayılı Cumhurbaşka
ce Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş hu görev geniş ve şümullü bir şekilde, okul içi ve okul dışı gençliği de için
Bakanlığı bünyesinde kurulan İzcilik Genel Müdürlüğü uhdesine verilmiştir.
Bu kuruluş bir genel müdürlük, bir genel müdür yardımcılığı ve 6 şubeden teşekkül etmiştir.
Genel Müdürlük halen kuruluşunu tamamlamaktadır.
Ctenel Mfüdurlüğiimı görevleri! :
Okul içi ve okul dışı kız ve erkek yavrukurt ve izcilik çıalışımalajrmı düzenlemek, faaliyet programlarını hazı
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milis ve sınıfların idari ve teknik işlerini yürütmek, izci liderleri için tekâımJül kursları açmak, yurt içinde ç
larının .katılacağı kamplar aç-mlakj saJbit ve geçici kamp tesisleri kurmak, izcilik eğitıim merkezleri kurmak, 'de
ni sağlamak, çeşitli izcilik faaliyettim yolıiyle merale/ket turizmini'n gelişjmesüne .hizmet etmek, turizm alanınd
lerıi yetiştirmek.

Hikmetin geliştiırilmıesi :
1. 1969 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı içerisinde olan Beiden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünce y
yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde belirtilen ödeneklerle ifa edil
a) 1970 malî yılı bütçesinden izcilik hizmetleri için ayrılan ödeneklerin durumu aşağıda belirtilmiştir.
Blölüm Madlde
14.000
32.000
22.000

Ödeneğin ç eşildi

14.595 izcilik ve spor giderleri
32.100 Kamulaştırma ve satın alana
'giderleri
Yatınım

Tutarı
750 000 TL.
900 000 TL.
750 000 TL.

İzcilik ve spor .giderleri çeşidinden 11970 malî yılında Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müidürlüğü i
Bu çeşitten .1/970 yılında (260 000) TL. sarfı ile ülkemizin muhtelif yerlerinde açılan kurs, kamp ve diğer
fb) izcilik çalı§nıalafrı :
1. Tetşıkilâti
1968 yılında uygulanmaya haşlanan yeni Türkiye İzcileri Yönetmeliği gereğince ileride izcilik çalınmaları
teşekkül ettirilmiştir.
Faaliyette bulunan ünitelerin tescil işlemlerine başlanmıştır. Tescil işlemlerini taimamlıyan ünitelere göre i
Yıl
1968
1969
1970

İzci sayısı Yavrukurt sayısı
8 '223
6 148
8 705

12 784
14 112
14 224

Toplam
21 007
21 260
22 929

2. Kurslar ve kamplar :
1970 yılında yapılan kurslar ve kamplar diğer yıllarla mukayeseli oilarak aşağıda belirtilmiştir.
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KURSLAR
Kurs sayısı

Yıllar

Katılanlar

31
14
11

1968
1969
1970

3 141
1 500
671

KAMPLAR
Yıllar

Kamp sayısı

Kampa (katılan
izci sayısı

1968
1969
1970

19
17
12

1 838
2 175
1 815

Rakamlarda önıgömlen alçalıp yükselmeler kursların organizasyonu ile ilıgili teknik sebepler ve özellikle hi
sırasındaki duraklamadan meydana .gelmiştir.
Diğer faaliyetler :
Yukarıda belirtilen kamp ve kurslar doğrudan doğruya İzcilik Genel Müdürlüğünün orlganize ettiği faaliye
dürlüğün koordine ve ikontrolu ile küme, oymak ve ocakların çalışmalarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
1970 yılında 751 tescilli ünite bulunmaktadır. Buna göre her bir ünitenin yıl boyu gezi, hafta sonu kampı,
faaliyeti yaptığı düşünülerek yıllık faaliyet sayısı aşağıdaki tabloda .gösterilmiştir.
Ünite sayısı
751

X

Yıllık çalışma asyıs;. İzci Y. kurt sayısı
10

X

32

1970 yılı Ünite çalışmaları
Toplam
240 320

6. Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü :
Kişinin görevi, öğrencinin dersi ve ıgencin çalışması dışındaki zamana (Boş zaman), bu zamanın gerek okul
program dahilinde, bilinçli olarak değerlendirilmesine (Boş zaman eğitimi) denmektedir.
öğretim çağındaki bütün öğrencilerle, bu yaştaki (gençlerin fikrî eğitimleri yanında beden ve ruh sağlıkların
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rmı kendi kabiliyet ve isteklerine göre bir program dahilinde değerlendirilmesine yönelen eğitim faaliyetle
tedir.

Genel Müdürlüğün görevleri :
Çocuk ve gençlerin faydalanacağı gençlik kültür merkezleri kurmak, çeşitli eğitsel boş zamanları değerle
bu merkezlerde ıgörev alacak gençlik liderleri yetiştirmek, tatil ve dinlenme kampları kurmak, gençlik konak
re etmek, sabit ikaımp tesisleri »kurmak, mahalle gençlik lokalleri açmak, çevre ve yurt gezileri düzenlemek,
sini sağlamak, millî sıporlar, halk dansları, millî oyunlar ve halk müziğinin boş zamanları değerlendirme fa
mek, değerlendirmek.
Genel Müdürlük halen kuruluş halindedir.
Genel Müdürlüğe bağlı iolarak ve boş zaman eğitimi veren bir Gençlik Kültür Merkezi faaliyet halinded
Hizmetin inkişaf seyri :
1. 1970 malî yılı uygulaması, Genjçlik ve Sipor Bakanlığının ıkuruluşuma kadar Millî Eğitim Bakanlığı b
lik Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. (Bütçeden sağlanan ödenek bugünkü kurulan genel müdürlükler i
miştir.
2. Beden Eğitimi ve izcilik Müdürlüğüne (özlük haklar ve yatırım harcamaları dışındaki) hizmetler iç
Bölüm

Madde

12.000

12.571 öğrencilerin boş zamanlarını de
ğerlemdirme giderleri.
Büro (giderleri
14.572 Ulaştırma giderleri
14.573 Taşıt işletme ve onarım .gider
leri
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 ahım ve .giderleri
Diğer eğitim giderleri :
14,594 Kamp ve dinlenme giderleri
32.100 Sermaye teşkili ve transfer har
camaları

14.000

32.000

ödeneğin çeşidi

Lira

50 000
•> 000
10 (XX)
23 750
25 000
100 000
23 750
9 500
850 000
250 000
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8. — 1970 yılı (bütçesinden temini edilen bu ödeneklerle :
a) Kampçılık ve kurslar :
öğrencilerin (boş 'zamanlarını çeşitli eğitsel faaliyetler içinde değerlendirme ve onlara daha eğitsel ve dinlend
11966 - 1967 öğretim yıllarından itilbaren, yaz aylarında, açık hava okulu niteliğinde kamplar açılmaya başlanm
Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığının imkânlarını kullanmak suretiyle ancak Çanakkale'de 5, Gemlik'te 3 devre
Yıllara göre açılan iki kampa katılan öğrenci ve lider sayısı:
Yıl
(1966-1967
1967 -1-968
11968-1969
1969-1970

öğrenci sayısı
630
690
1 850
a 050

Lider sayısı
24
40
37
37

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, -eğitime tabi tutulan öğrencilerin ımemileket gençliğine oranla ço
son yıl kampa katılan öğrenci sayısında 'bir azalma dikkati çekmektedir. Bu durum kamp sahalarında yapılaca
ısiyle kamp devrelerinin1 kısıtlanmış olmasından ileri gelmiştir.
1>) Gençlik kültür merkezleri :
ıGTençlerin ders ve çalışma satleri dışında kalan 'boş zamanlarını değerlendirmek üzere, Ankara Yenimahalle
yet gösteren Gençlik Kültür Merkezi bu yılda 360 üye ile voleybol, 'basketbol, atletizm, aletli jimnastik, fizik, r
müziği, tiyatro, gezi kolu, kültür kolu, izcilik, lisan ve matematik (branşlarında faaliyette (bulunmuştur.
4. 1971 malî yılı Bütçesinden talelbedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması programlaştırılm
a) Kampçılık ve kurslar :
önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda okul içi ve okul dışı gençlerin kamplara 'iştiraklerini sağlıyalbilmek için
kişilik sabit tesis haline 'getirilmesi kesinleşmiştir. Ayrıca memleket çapında ve 'bölgesel kampçılığa esas olmak ü
cihetine gidileceği memnuniyetle öğrenilmiştir.
Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığı ile işjbirliği yapılmak suretiyle ilk ve orta dereceli okullardan seçilecek '9 0
dirme ve dinlenme kamplarına tabi tutulacaktır. Bu kamplarda 200 e yakın lider görevlendirilecektir.
Kamplarda 'gençlerin (bannmalarını sağlamak amaciyle 200 çadır ile lüzumlu malzemelerin temini cihetine g
b) Gençlik kültür merkezleri :
197tl yılında yeniden 4 ıgençlik kültür merkezinin hizmete açılması ilcin.' gerekli hazırlıklara geçilmiş 'bulunul
kültür merkezlerinin sayısı 15 e çıkarılacaktır.
(
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•Gençliğin ıbo'ş zamanlarını 'değerlendirecek ve .onlara Iboş zaman eğitimi bağlıyacak kültür merkezlerinin me
.etmekteyiz.
c) Lider kursları ve ooajlllî oyunlar festivali :
11197i! yılında her dereceli 'okuHar arasında müsaibaka yolu ile yapılacak: millî oyun seçmeleri sonucu Ankara
ilenecek v,e Iburada Ibaşarı göısteren ekiplere Akdeniz 'oyunlarında 'görev alma imkânı sağlanacaktır.
Ayrıca, kamp ve gençlik kültür 'merkezlerinin ihtiyacı (bulunan /ve Ibo'ş «aman eğitimi hizmetlerinde ıgörev
için çeşitli kurslar açılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir.
(Boış zamanları değerlendirme prograımlarınlda 'yer 'alan projeler Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmektedir.
kamp tesisi inşaatının ihalesi yapılmıştır. Ankara 'Gençlik Kültür Merkezi (projesi müsabaka yolu ile elde •edilm
rmakta »olması İİOTI yılı içinde ihale edileceği öğrenilmiştir.
Bütçenin kamulaştırniia ve satmalına blölüm, maddesinden verilen ödenekle Çanakkale'de /mevcut kamp arazis
lunan 'Ve (bu yüzden eğitim ve öğretim (bakıımmıdan sakıncalı görülen Ibir ışalhsa ait Tavus Motelinin 'satınalımma i
0) GENEL tM^MElTlJEİB :
1. ISağflık Dairesi Başkanlığı :
.Sağlık Dairesi Başkanlığı, (beden eğitimi ve spor hizmetleriyle her Itürlü ıgeniçlik 'faaliyetlerinin lüzumlu ıgö
rafc B.akamlılk personelinin ısağlık hizmetlerini., fbütün beden 'eğitimi ve spor ıfaaliyetlerinin duruş sağlığı, gene
gerekli hizmet ve araştırmalarını yaparak danışmanlık görevini yürütmek üzere kuruluş halinde Iralımımaktad
2. Hukuk Müşavirliği :
Hukukî konularda düşüncelerini Bakanlık Makamına ibildirm'ekle 'görevli 'olan Hukuk Müşavirliği kanun, t ü
ler ve hazırlar. Bakanlık 'aleyhine alçılan dâvalarına karşı ısavummalarını yapar. Hukuk Müşavirliği henüz kurulu
3. Özlük îşleri Müdürlüğü :
Bakanlığa ıbağlı ıpersionelin tâyin, sicil, küdem, ıkadrio, emeklilik, tedavi, izin ve ödenek 'gibi (bilûmum öalüfe
luş halindedir.
(Bakanlığın faaliyete -geçelbilmesi ve kuruluşundaki fonksiyonunu yerine ıgetirelbilmdsi ve ünitelerin tam ola
Bakanlığında talelbedilen torba kadroların acilen .tahsis edilmesi (gerekliliğini önemle belirtiriz.
4. Dış İlişkiler Müdürlüğü :
Eğitim alanındaki uluslaraarsı sportif, izcilik, kültürel ilişkiler, burslar, teknik yardımlar ve uluslararası
değerlendirmek, her türlü dış münasebetlerde bakanlık kuruluşlarına yardımcı (olmak maksadiyle kurulacaktır.
5. Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü :
Bakanlık faaliyetleriyle ilgili haberlerin derlenmesi, gerektiğinde basma duyurulması, Bakanlığın basınla tem
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spor alanındaki sorunların çözümlenmesinde ve bu alandaki kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve bu yönde eğitim
rinin temini, maksadına hizmet edecektir.
,6. Levazım Müdürlüğü :
Merkez dairelerinin ihtiyaçlarının sağlanmadı, Bakanlık binasının tertip işleri, ayniyat muhasebesi,
demir
ödemelerinin sarfının tahakkuka bağlanması, satmalma işleri ile iç hizmetlerinin yürütülmesi işleriyle meşgul
7. Savunma Sekreterliği :
107 ve 108 sayılı kanunlar gereğince Bakanlık bünyesinde Savunma Sekreterliği kurulması cihetine gidileceğ
& Evrak IMüdürlüğü :
<Üfilîfilevrak işleri, dilekçe ve evrakın kayıt ve havaleleri ile muamelelerin takibi, müracaat sahiplerine son
muhftifo.za işleriyle görevli bulunan Evrak Müdürlüğü kuruluş halinde görülmüştür.
3 NCÜ BÖLÜM
Bütçe analizi
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü dışında
çesi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinde yer .almaktadır.
1970 - 1971 malî yılları bütçelerinin karşılaştırılması ilişik cetvelde gösterilmiştir.
Bu karşılaştırmada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması dolayısiyle 1971 yılı Bütçesi ca
Buna göre son iki yıl hütçe rakamlarının karşılaştırılmasında şu sonuçlara varılmaktadır.
1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 - 1971 bütçeleri,
a) Cari harcamalar :
1970 de (2 445 000) Tl. olan cari harcamalar 1971 de (21 731 750) Tl. fazlası ile (24 176 750) liraya'baliğ o
b) Yatırım harcamaları :
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yer alan yatırım ödenekleri de dâhil ol
Tl. «lan yatırım harcamaları 1971 de (9 804 000) Tl. fazlasiyle (12 754 000) Tl. yükselmiştir. Artış «ram % 33
c) Sermaye teşkili ve ıtransfer harcamaları :
Bu bölümdeki rakamlar incelendiğinde 1970 te ödenek konulmadığı halde 1971 de (2 744 600) Tl. ödenek veri
(lençlik ve Bpov Bakanlığı bütçesi tüm olarak incelendiğinde, 1971 yılında, 1970 yılma nazaran mukayese
landığı görülmektedir.
Ancak, adı geçen Bakanlığın kuruluş halinde bulunması, konusu ile ilgili sorunların tüm olarak ele almama
-Plânında öngörülen spor ve gençlik soranları ilkelerine e rişileb ilmesi için hizmet alanının genişlemiş olmasına
/hizmetin tam olarak yerine getirilmesine imkân vermiyecektir.
Yapılan incelemelerde 197G yılı Bütçesinde tasarrufa büyük ölçüde riayet edildiği görülmüştür.
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Bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığ
malî yılı bütçe rakamları mukayesesi (Tl.)
Son iki yıl
1970
1971
arasındaki fark
( A / l ) Cari harcamaları (1)
(A/2) Yatırım harcamaları (2)
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları

2 445 000
2 950 000

26 621 750
12 754 000
2 744 600

—
5 395 000

42 120 350

+ 24 176 750
+ 9 804 000
+

2 744 600

+ 36 725 350

1. Mukayeseye imkân
verebilmek için bu bölümdeki 1970 yılı Bütçe
rakamından
Kanun dolayısiyle 1971 yılı Bütçe rakamlarında yer almıyan maaş, ücret... v. b. öden
müştür.
2. Bu bölümdeki rakama Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan yatırım öd
hildir.
4. (BÖLÜM
Teklif ve temenniler
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin dar imkânlarına rağmen, çok kısa bir zamanda teşkilâtl
kurmuş, üniteler halinde faaliyetine başlamış bulunmaktadır.
Yeniden teşekkül eden dört genel müdürlük Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirme, okul içi beden eğitimi
ğerlendirme konularında mevcut kanun, yönetmelik ve bilhassa İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında spor
dilerine verilen tedbirlerin gerçekleşmesi yolunda yoğun bir çalışma hamlesine geçmiş durumdadırlar.
Bu meyanda, öğretmen yetiştirme konusu, okul içi beden eğitimi ve spor, izcilik ve boş zaman eğitimi
mış, Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği görülmüştür.
Yatırımların gerçekleştirilmesi,
Gençlik kültür merkezlerinin açılması işlerine hız vermiştir.
(Buna karşılık, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün harcamalarında geçen yıla oranla mukayese edilemiye
olmakla beraber Bakanlığın yeni kuruluş çabası içinde bulunması ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ö
kımından hizmetlerin lâyıkı ile yürütülmesinin mümkün olamıyacağı kanaatine varılmıştır. Bunun için aşa
yonun takdir ve dikkatlerine arz ederiz.
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1. — Gençlik ve Spor Bakanlığının bir bütün olarak düşünülmesiyle yeni kurulmuş üniteler ile bu Bakanlık
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü de içine a
biran evvel çıkarılması, Bakanlığın huzur içinde çalışmasını sağlamış olacaktır.
2. — Boş zaman eğitimi verecek bulunan kamp ve tesislerin işletilmesi ile ilgili döner sermaye kanununa lü
3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici ikinci maddesine göre barem içi aylıklı kadrolarda 24
aylık olarak 1, 2 ve 3 üst dereceden aylık alan (Millî Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına geçen
mış ve almakta oldukları aylığın derecesine tekabül eden derecesinin ilk kademesine intibakları yapılmıştır.
Bu ise, öğretmenlerin son maaşta geçen kazanılmış kademe haklarını kaybetmelerine sebebolmuş, hattâ müs
kademe ve derece terfi yapmaları imkânını ortadan kaldırmıştır.
'Büyük ölçüde huzursuzluk yaratan bu durumun mutlaka düzeltilmesini zorunlu bulmaktayız. Bu sebeple,
desi ile tesbit edilmiş bulunan sınıfların tavanlarını aşmamak kaydiyle intibakların kazanılmış hakları kapsıya
edecek kadroların verilmesini, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığınca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan te
sını son derece önemli ve zaruri bulmaktayız.
4. — Yapılan incelemeler sonucunda, geçen yıllarda halen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmış bulunan
retlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödendiği anlaşılmıştır.
Yeni personel kanununa göre ek ders ücreti kabul edilmiş, fakat ödeme sistemi değişmiş olduğundan yeni öd
sin olarak belli olmamıştır.
Yeni kanun, kadro üzerinden ders ücreti ödenmesini öngördüğüne göre, bir kadronun muhtelif derslerin kar
saade edilmelidir. Bu yolun, pratik ve kadroları israf etmemek yönünden son derece ekonomik olduğu görüşün
üzerinden okullara ihtiyaç duyulan kadroların torba kadrodan Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilmesinde z
5. — Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren müesseseler ile orta dereceli okulların beden eğitimi öğretmenleri ve
lik kültür merkezlerinde görev alan personel mesainin dışında hizmetle yükümlü tutulmaktadır. Esasen hizm
zamanına hitabetmiş olması, bunu zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan bu gibi teşekküllerde görev alan öğretmen
kânının yaratılması gerekmektedir. Aksi halde bu çeşit müesseselerde hizmetin yürütülemiyeceğini açıklıkla bel
6. — Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilâtında çalıştırılan yöneticiler genel hizmetler sınıfında mütal
yöneticiler öğretmendirler ve Millî Eğitim Bakanlığının muhtelif kademelerinden bu hizmetlere getirilmiş bulunm
ve öğretim hizmetleri sınıfında mütalâa edilmeleri gerekmektedir.
ıBu yöneticilerin yaptıkları işin önemi, külfeti, ağırlığı ve taşıdıkları sorumluluk dikkate alınmamakta ve bun
ödeme sistemi getirilmektedir.
Yöneticiliğin daha cazip hale getirilebilmesi, işin ehil ellere verilebilmesi maksadiyle bu gibi kademelerde gö
kanlığına paralel tedbir alınmalıdır.
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7. — Yenimahalle Gençlik Kültür Merkezi île boş zaman eğitimi veren kamp faaliyetleri' cjök ölümlü kar
larımızda cereyan eden öğrenci hareketlerinde büyük Ölçüde okul dışı kurumların ve bâzı siyasî kuruluşl
yanların büyük etkileri olduğuna inanıyoruz.
Çocuk ve genci müspet, olumlu ve Atatürk ilkelerine bağlı bir yola kanalize edebilecek ve boş zaman
merkezleri ile kamp ve tesislerinin yurt sathına yayılmasında büyük fayda ummaktayız.
Ancak, gençliğe boş zam,an eğitimi verebilecek gençlik kültür merkezleri ile kamp tesislerinin açılma
yürütülmesi konusunda verilen ödeneğin gençlik sorunlarına cevap verecek nitelikte olmadığı hizmetin asga
ile program dâhilinde yürütülecek işler için ilâve tahsisata ihtiyaç duyulmuştur.
8. — Gençlik lideri yetiştirme konusunun da ele alınıp programlaşıtırılnıası memnunlukla karşılanmıştır.
9. — Yurdumuzun ihtiyacı bulunan beden eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör yetiştirme, ilmî sporu
rinde toplıyan Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe teklifinin incelenmesinde bu ihtiyaca cevap verecek yeter
Beden eğitimi ve spora ilkokullarda başlanması ve geleceğin gençlerine temel beden eğitimi ve spor bilgi
bileceği artık dünyada münakaşa götürmez bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Oysa ki, yurdumuzda ilko
ele alınmamış ve haftada bir saat ders olmasına rağmen, istenilen gayeye ulaşılamamıştır.
Gençlik ve Spor'Bakanlığınca 1971 yılında ilkokul öğretmenlerinden 1 100. öğretmenin ve ayrıca 400 bed
larına tabi tutulması programlaştırılmışsa da ödenek kifayetsizliği nedeniyle 1/3 oranında kısıtlanmak zorun
10. — Beden eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör ve spor yöneticisi yetiştirilmek üzere inşasına başlan
lanan İstanbul Anadolu Hisarı Spor Akademisine öğretim üyesi yetiştirilmek üzere dış ülkelerde okutulması
1971 yılında dış ülkelere gönderilmesi zarureti vardır. Aksi halde, 1973 - 1974 öğretim yılı başında hizmete
üyesi bulmakta güçlük çekilecektir.
Hali hazırda bu müessesenin öğretim kadrosu için imtihan açılmış 36 kişinin de imtihanı kazandığı ilâ
liğinden bu 20 kişinin gönderilmesi mümkün olamıyacaktır.
11. — Biri Ankara, diğeri İstanbul'da bulunan mevcut 2 beden eğitimi enstitüsüne ilâveten öğretmen,
yerde beden eğitimi enstitüsünün açılması plânlanmıştır.
Mevcut 2 enstitü, öğretmenlerini takviye ve yeniden açılacak müesseselere öğretmen yetiştirmek üzere
okutulması gereklidir.
12. — 1971 Akçalı yılı bütçe teklifinin 14.000 - 14.595 Spor ve izcilik giderleri bölüm ve maddesinde ye
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde günün şartlarına uygun değişikliğe gidilmesinde fayda umulmuştur.
13. — Gençlik ve Spor Bakanlığında çalıştırılacak müfettişler için 12 kadro tesbit edilmiştir. Bütçe tek
müfettiş için geçici görev yolluğu verildiği hesabedilmiştir. Bu sebeple 1971 malî yılında hizmetin aksıyac
14. — Bakanlığın geleceği ile yakın ilişkisi bulunan Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Ba
de bulunduğu müşahade edilmiştir. Yurt çapında mevcut tesislerin envanter ve ihtiyaçlarını tesbit edecek
Bodo.n T. O. Md. Bütçesi

('S. Sayısı : 148'])

— 47 —
runları, beden eğitimi ve spor, yönetim ve teşkilât araştırmaları yapacak, okul içi gençliğin ve geniş halk küt
dan tetkik için millî ve uluslararası konferans, simpozyum ve koordinasyon çalışmalarını yürütecek, mevcut s
tabilite araştırmaları için etüt ve proje araştırmaları bölümlerini kuracak, Devlet Kalkınma Plânı içinde ge
durum ve tedbir hazırlıklarını yürütecek olan bu dairenin maddi yönden desteklenmesi uygun olacaktır.
15. — Beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmek üzere yeniden açılacak okullar ile gençliğe boş zaman eğitimi
nin (bunlar yurt sathında ve bölge ihtiyacını karşılıyacak nitelikte ve yurdun muhtelif yerlerinden) satmalmm
ilâve ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.
Yatırımların gerçekleşmesi ve bu gibi tesislerin gençlik emrine biran önce tahsisinde zaruret görmekteyiz.

Sonuç olarak :
Yıllarca ihmal edilmiş olan «Gençliğimizin kültürel, sosyal ve sportif sorunları» bir plân ve program gereğ
ca ele alınmış ve çözümlenmesi yolunda ilk adımlar atılmıştır. Tabiî olarak, bu işlerin derhal bütün detayları i
Ancak çalışmalar yapılan plân ve programlar bu sorunların kısa bir zamanda halledilmesi konusunda ümit veri
Bugüne kadar gelmiş - geçmiş iktidarlar gençliğe yalnız nasihat vermiştir. Zamanımızda her meselenin nasih
varılarak, bütün işler tesbit edilerek ilmî metotlarla hal yoluna gidilmesi çalışmaları içine girilmiştir. Bu çalış
zırlanan kısa ve uzun vadeli plânlar içinde alınacağına inancımız tamdır.
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Gençlik ve Spor Bıakanlığınuı eğitim ile ilgili yatırımları
P B O J E N l N
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Yeri

Adı
Gemj'liik - HJaısaaiağa koyu boş zamanları değeıiendlirmıe ve dinlenme kamp tesisleri
İntepe bo§ zamanları değerlendirme ve dinlenme
kamp tesisleri
Gemıllilk - Karacaali boş zamanı arı değerlendirme
ve dinlenme kamp tesisleri
Beyşehir gölü boş zamanları değerlendirme ve
dinlenme kamp 'tesisleri
Anadoluhisarı Spor Akademisi
Aladağ itecilik kamp tesisleri
Kovada izcilik sabit kamp tesisleri
Buca izcilik sabit kamp tesisleri ilâve inşaatı
Makina - teçhizat alımları
Taşıt alımları 4X4 arazi pikap
Gençıik ve kültür merkezleri etüt ve proje gi
derleri.

Karakteristik

İşin başıan^
bitiş tarihi

Bursa

400 kişilik

1969 — 197

Çanakkale

400 kişilik

1969 — 197

Bursa

400 kişilik

1969 — 197

Konya
İstanbul
Bolu
İsparta
İzmir
Çeşitli
»

400 .kişilik
Kapalı proje
300 kişilik
300 kişilik

1969
1965
1969
1969
1971
1971
1971

Ankara
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—
—
—
—
—
—
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197
197
197
197
197
197
197

1971 — 197

(VS. Sayısı : 1483

— 49 —
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Milli Eğitim Bakanllığı bütçesindeki ödeneklerimi gösterir cetvel
Madde
11.440
12.252
12.312
12.322
12.332
12.342
12.352
12.372
12.414
12.432
12.447
12.448
.12.7.12
12.815
12.817
12.818
12.822
12.837
12.838
12.843
12.857
12.881
12.882
12.883

Ödeneğin çeşidi
Bakan ödeneği
G'ençlik ve Spor Bakanlığı yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti
Gençlik ve Spor Bakanlığı aile yardımı
Doğum yardımı '
Öîüm yardımı
Tedavi ve cenaze giderleri
Yakacak yardımı
Emekli keseneği karşılığı
Fazla çalışma ücreti
Konferans ücreti
Gençlik ve Spor Bakanlığınca kanunları gereğince açılacak kamp ve kurslarda
çalıştırılacaklara verilecek ders görev ücreti
Beden öğretmeni yetiştiren kurumların öğretmenlerin ders görev ücreti
Temsil giderleri
Açılacak kamp ve kurslarda çalıştırılacaklara verilecek ders görev ücreti
Geçici görev yolluğu
(Sürekli görev yolluğu
Yabancı uzmanlar geçici görev yolluğu
iMüfettişler geçici görev yolluğu
Kongre ve 'konferans yolluğu
Kurs yolluğu
Tedavi yolluğu
Yurt dışı geçici görev yolluğu
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu
Kongre ve konferans yolluğu
Yurt, dışı kura yolluğu
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_
Madde
13.112
1.3.122
13.132
13.142
13.144
13.152
13.162
13.192
13.212
13.222
13.232
13.242
13.292
13.412
13.422
13.432
13.512
13.522
13.620
14.112
14.532
1.4.549

14.571
14.572
14.573
14.574
14.575

50 —

Ödeneğin çeşidi
Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın giderleri
Kütüpane giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Hizmetli giyim alım ve giderıeri
Diğer alımlar ve giderleri
.Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlatma giderleri
Bahçe giderleri
Diğer yönetim giderıeri
Posta - Telgraf giderleri
Telefon giderleri
Taşında giderleri
,'Taşıt işletme ve onarma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Kira bedeli
Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri
Dış ülkelerde okutulan, öğrenciler giderleri
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili araştırma ve incei'eme
giderleri
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme giderleri
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt iş?etmc ve onarma giderleri
Kira bedeli
Giyim - kuşam alım ve giderleri
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Madde

Ödeneğin çeşidi

14.576
1.4.577
14.578
14.579
14.594
14.595

Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alıra ve giderleri
Kütüpane giderleri
Diğer alım ve giderler
Kamp ve dinlenme giderleri
ı'Spor ve izcilik giderleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı beden öğretmeni yetiştirme kurumlan
15.321 Büro giderleri

15.323
15.324
İ 5.325
15.325
15.327
15.328
15.329
15.361
15.362
15.363
15.364
15.365
15.366
15.368
15.369
15.441
16.716
16.719

2
giderleri

Taşıt işletme, onarma giderleri
Kira bedeli
Giyim - kuşam alım ve giderîeri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Okul kütüpanesi giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
,tzcilik kurumları
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Kira bedeli
.
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Kütüpane giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
'Gençlik ve Spor Bakanlığı Plânlama, Araştırma ve Koordinasyon Dairesi gi
derleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı temsiı giderleri
Makam temsil giderleri
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Madde

Ödeneğin çeşidi

16.812
16.822
22.898
28.887
32.112
34.722
35.645
35.713

Bina onarımı
Ma'ldna ve teçhizat onarımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yapı, teçhizat ve büyük onarım giderleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı makina, teçhizat alını »'arı ve büyük onarımları
Kamulaştırma ve satmalmja bedeli
Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı
Beden eğitimi öğretmemi yetiştiren yüksek okul öğrenci kantinine yardım
Gençlik ve Spor Baıkam'ığı memnır, müstahdemler için Yardımlaşma San
dığına
35.840 Gençlik ve Spor Bakanlığı dernek birlik, 'kurum, sandık ve benzeri teşekkül
lere yardım
36.312 Gençı'ik ve Spor Bakanlığı Kamu İktisadi Teşebbüslerine «-ecen yıllar borçları
36.322 Gençlik ve Spor Bakanlığı diğer «-ecen yıllar borçları
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Bültçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/388
Karar No. : 97

'

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
30 . 11 . 1971 tarihimde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale buyurulan
ğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı», Gençlik ve Spor Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile, Maliye Bakanlığı
silcilerinin .katıldıkları oturumda görüşüldü;
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile ( A / l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcam
transfer harcamaları için sırasiyle (37 163 542) lira, (35 188 000) lira ve (40 540 003) lira ki toplam olarak (112
mekte, gelirleri ise (112 891 545) lira olarak tahmin edilmektedir.
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Komisyonumuz adına gerekli inc
rimizin inceleme sonuçlarını havi raporlarını izah sadedinde vâki konuşmalarını mütaakıp söz alan üyeler, G
sabettiği ehemmiyet ve bunun sonucu bu meseleler ile direkt olarak meşgul olacak bu Bakanlığın icra organı iç
teşhis sonucu olduğunu ifade ile, sporun, gençliğin boş zamanlarını değerlendirmede en büyük faktör olduğunu, kur
bir teşkilât kanununa sahibolmıyan Bakanlığın, çalışmalarında sayanı memnuniyet hususlar olmakla beraber
bulunduğu, son yıllarda yeni bir çok spor tesislerinin hizmete açılmasında en büyük hisseye sahibolan Spor çalışması, son zamanlarda bu konuda iştirakçi sayısında müşahede edilen azalmaların nedenleri üzerinde dur
hı gibi konularda kişisel görüşlerini ifade etmiş, bilâhara söz alan Gençlik ve Spor Bakanı, Bakanlığının çalış
alınacak olan tedbirler konusunda Komisyona geniş bilgi sunmuş, tevcih edilen soruları cevaplandırmış, müte
geçilerek,
1 nci madde, ımaddeye bağlı (A/3) işaretli cetvelin bölüm 23.000, 23.812 (Taşıt alımları) maddesine (134 00
deniyle, tasarıda (112 891 545) lira olarak teklif olunan toplam gider rakamı (113 025 545) liraya çıkarılmış,
edilmiştir.
2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâve ne denliyle bozulan bütçe gider - gelir tevazünü nü sağlamak m
retli cetvelin bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (134 000) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle tasar
rak tahmJin olunan gelir rakamı (113 025 545) liraya çıkarılmış ve madde bu değişlik şekliyle kabul edilmişt
Tasarının 6 nci maddesi, maddenin 1 nci fıkrasına «12.911, 12.912, 14.573 ve 21.000» nci madde numaraları ilâ
Tasarının 7 ncıi maddesi, maddeye bağlı (R) işaretli cetvelin tamamı 'günün şartları icabı değiştirilerek 20
lenmiş, tasarıda «R» işaretli cetvelin sonunda yer alan «237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar» kısmı
için» ibaresi konulmuş,
Beden T. G. Md. Bütçesi
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Tasarının 9 ncu maddesi 6 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle bu maddeye paralel olarak kısmen
Tasarıya yeni bir (10) ncu önadda ilâve edilmiş, dolayısiyle tasarının 10 ncu maddesi 11 nci, 11 nc
Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 7 ve 8 nci maddeleri ise 7 nci maddeye bağlı (R) formülünde yapılan değişik
raber aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Rizo
E. Akçal

Başkan V.
Aydın
/. C. Ege

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Erzurum
R. Danışman

Ankara
Y. Köker

Ankara
II. T. Toker

Ankara
A. Yalçın

Ankara
Söz hakkım mahfuzdur.
C. Yorulmaz

An
/.

Denizli.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Çorum
Söz hakkım mahfuzdur.
A. Topçubaşı
Söz hakkım mahfuzdur.
R. Üne*
//. Orai
Hatay
Eskişehir
içel
Söz- hakkıim mahfuzdur.
C. Okyayuz
M. İ. Angı
II. Özkan
Kastamonu
Konya
Kars
ö. N. Canpolat
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur.
II. Tosyalı
K. Okyay
Manisa
Manisa
Manisa
II. Okçu
Söz hakkım mahfuzdur.
0. Karaosmanoğlu
M. Erten
Samsun
Sakarya
Niğde
İV. Bayar
Söz haJkkım mahfuzdur.
M. N. Çerezci
/. Kıhc
Urfa
Uşak
Trabzon
1. E. Karakapıcı
M. F. Atayurt
Söz hakkım mahfuzdur.
A. R. Uzv-ner
Zonguldak
K. Nedimoğlu

Diya
II.

Bolu
/ / . /. Cop
Elâzığ
Ö. F. S anaç
İzmir
A. Ar. Erdem
Malatya
/ / . Gökçe
Niğde
K. Bayhan

Trabzon.
A. §. Ağanoğlu
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Adı
Söz hakkim
Y. Z

İst
0. C
Kü
İ. E.
M
A. İm
Tab
Söz hakkı
S.
Y
1. K
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HÜKÜMETİN TEKLİM
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

BÜTÇE KARMA KOMİSY

1971 yılı Bütçe kanunu

tasarısı

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

1

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (37 163 542) lira, ya
tırım! harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(35 188 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (40 '540 003) lira ki toplam olar ab
(112 891 545) lira ödenek verilmiştir-

MADDE 1. — 'Beden 'Terbiyesi G
maları için ( A / l ) işaretli cetvelde g
lira, yatırım harcamaları için (A/2)
re (35 322 1000) lira, ısermaye teşkili
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üz
olarak (113 025 545) lira ödenek veri

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (112 891 545) lira olarak tah
min edilmiştir.

MADDE 2. — Beden (Terbiyesi ıGe
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer
min edilmiştia*.

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1971 yılında
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve
tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince, Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü ile, bölge müdürlüklerine ait kadrolar ekli cetvelde göste
rilmiştir.

MADDE İ4. ı— 'Taşanının 4 ncü mad

MADDE 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde :
a) 1970 yılı bütçesindeki tertübinide karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere,

MADDE S. •— Tasarının 15 nci mad

b) 1928 - 1909 bütçe yılma aidolup da, Muihasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili hiz-

Beden T. O. Md. Bütçesi
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(Bütçe Karma Iv'om

(Hükümetin teklifi)
met tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) madde^
lerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B)
işaretli cetvelin ilgili tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri
gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye
Maliye Bakanı' yetkilidir.

MADDE 6. — Aşağıda gösteri
işaretli cetvelin ilgili tertibindeki
gerektiği takdirde (hizalarında gö
ye Maliye Bakam yetkilidir.

1. Futbolda
32.100, 34.720,

1. Futbolda 'müşterek bahis g
22.000, 23.000, 32.100, 34.720.

müşterek bahis gelirleri : 21.000, 22.000,

23.000,

2. Spor faaliyetleri gelirleri :' 14.571,
Bu ödeneklerden yılı içinde harcananuyan kısım ertesi yıla devir ve
birinci fıkra eesasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu tertiplerden geçen yıllarda taihakkuk edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar, mütaakıp yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for^
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 8. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı,
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 9. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her
nev'i spor saiha ve tesisleri vücuda gatiiriltaıeik amacıyla, Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü bütçesünin (A/2) işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000
nci bölümlerinde yer alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bilâhara bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan. Bayınidırlık
Bakanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları,
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı
yatırım hizmetlerine sarf edilmek üzere, aktarma için gerekli işlemleBeden T. G. Md. <]

2. Spor faaliyetleri gelirleri ;
Bu ödeneklerden yılı içinde Ih
ve (birinci fıkra esasları (dairesind
İBu tertiplerden geçen yıllarda
miyen borçlar, müteakip yıl bütçe
MADDE 7. ı— Tasarının 7 nci
MADDE İ8. >— Tasarının 8 nci

MADDE 8. — 7258 ıs ayılı OKan
nevi spor saha ve tesisleri vücuda
Genel iMüdürlüğü Bütçesinin (A/2
nci bölümlerinde yer alan ödenekl
lâhara bu bölümlere ödenek kay
yesi bölge başkanlıklarınca 3530 s
net yolu ile 'yapılabilecek işlerin d
lerin Bayındırlık Bakanlığı ile me
(S. Sayısı : 1483)

(Bütçe Karma Komis

(Hükümetin teklifi)
ri yapmaya Maliye Bakanı yelMLidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf
edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir.
Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3 530 sayılı Kanun esasları dai
resinde yürütür.

lmacak, miktarları, Bayındırlık 'Bak
niden açılacak ayni yatırım hizmetl
için gerekli işlemleri yapmaya Maliy
den yılı içinde sarf 'edalmiyen kısım
dilir.
Bayındırlık İBakanhğı mezkûr işl
resinde yürütür.

MADDE 10. — Bu kanun, 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10. '— İzmir Akdeniz O
yesi çalışmalarında :
1. Geçici olarak görevlendirilece
gün ve 1327 sayılı 'Kanunun 74 facü
ek maddeler hükümleri uygulanmaz
2. Geçici görevlendirme, 16245 s
maddesine dayanılarak hu oyunlar
Kararmdaiki esaslara tabidir. Bu k
hükümleri uygulanmaz.

MADDE 11. — Bu kanunu,
yürütür.

Maliye ve Gençlik ve Spor bakanları

MADDE 11. — Tasarının 10 ıncu
nen kalbul edilmiştir.
MADDE 12. '— Tasarının 11 nci
nen kalbul edilmiştir.

Devlet Bakanı
Başbakan
H. Dinçer
S. D emir el
Dışişleri Bakanı V.
İçişleri Bakanı
H. Dinçer
H. Menteşeoğlu
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı
1. Birincioğlu
V. Â. Özkan
En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri
8. Kılıç

Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Maliye Bakanı
M. Erez
Tarım Bakanı
1. Ertem
İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu
Beden T. G. Md. Bütçe*

Devlet Bakanı V.
H. Atabeyli
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Ulaştırma Bakanı
İV. Menteşe
Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlı
(S. Sayısı : 1483}

Adalet Ba
Y. Ziya Ö
Bayındırlık
T. Gül
Çalışma B
8. Öztü
Orman B
II. Öza

Bölüm

Madde

12.000

ödeneğin ç«fLdi
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR
1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lir»

PERSONEL GÎDERLERÎ
AYLIKLAR

18 382 302
Kesim toplamı

İl2.1d0 Devlet memulları aylıkları
0

819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler
ÜCRETLER
Kesim toplamı

GEÇİDİ HÎZMtElTLİLER ÜCRETİ
O Hizmetliler üereti
0 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları üereti
12,260 Sözleşmeli personel ücreti1
'(Geçici hizmetliler ücreti toplamı :
!2 304 001)
ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ
12.280 işçi ücretleri1
0 Matbaa işçi ücretleri
12.282 Diğer işçi ücretleri
(işçi ücretleri toplamı : (12 OÛû OOÜ)
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı
12.310
12.320
12.330
12.340
12.350

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

Aile yardımı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları
Yakacak yardımı

16

822 212
822 211

1
6 500 416

1 822 500
2 373 915
2 304 000

4 304 002

2 304 000
1

1
1

2 000 000

711 353

43 005

8
1
3
30

500
000
500
000

-. Md. Bütçesi

8
1
3
30
(S. Sayısı : 1483)
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Bölüm

Madde

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

12.370 Emekli keseneği karşılıkları
12.880 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ye
prim karşılıkları
12.391 Giyecek yardımı
12.392 Yiyecek yardımı
E K ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Kesim toplamı
12.410

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
lira
Lir

383 483
1
1
1

284 870

2
50 000

Fazla çalışma ücreti

1

12.430 Konferans ücreti

1

TAZMİNATLAR
0 Kasa tazminatı
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç, lük zammı
0 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek
fahrî hizmetler tazminatı
ÖDÜLLER
12.600 Ödül
0

Yabancı dil ikramiyesi
ÖDENEKLER

'12.710 Temsil ödeneği
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği

Kesim toplamı

10 920

245 400

1
3 000

2

3 000

Beden T. G. Md. Bütçesi

1
l

(S. Sayısı : L48 i)
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Holüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

YOLLUKLAR
I - Yurt içi
12.81(1
12.81'3
12.814

12.821
12.829

12.834
12.841

12.853
12.854

12.871
12.872

1970 ödeneği
MaddeBölüm toplamı
Lira
Lira

Kesim toplamı

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira

439 000

473 502

1 000
113 000

1 500
80 000

yollukları

YÖNETİM YOLLUKLARI
Sürekli görev yollukları
Geçici görev yolluğu;
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici
görev yolluğu
DENETİM YOLLUKLARI
Müfettişler geçici1 görev yolluğu
Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol
luğu
DİĞER YOLLUKLAR
Kurs yolluğu
Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 323 501)
II - Yurt dışı yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
Yurt dışı geçici görev yollukları
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı
geçici görev yolluğu
ÖĞRETIM YOLLUKLARI
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu
(Yurt dışı yollukları toplamı : 150 001)

14 000
94 000

200 000

15 000

15 000

25 000
2 000

25 000

45 000

45 000

50 000

75 000

50 000
30 000

1
30 000

Beden T. G. Md. Bütçesi

2 000
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Bölüm

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira
Lira

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI
Kesim toplamı

9 600 000

11 700 000

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları

6 800 000
2 800 000

8 200 000
3 500 000

Madde

Ödeneğin çeşidi

13.000

YÖNETIM

1 514 010

GÎDERLERÎ

1 634

I

GENEL YÖNETİMLE
LAR
13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.160
13.190

İLGİLİ ALIM
Kesim toplamı

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri1
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leriYayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Hizmetli giyim alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri1
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER
Kesim toplamı

13.210 Su giderleri
13.220 Temizlik giderleri
13.230 Aydınlatma giderleri
13.290 Diğer yönetim giderleri

267 490

205 501

30 000

30 000

40 000

40 000

70 000
55 000
35 000
34 490
3 000

47 500
50 000
35 000

151 000

152 000

40 000
10 000
100 000
1 000

40 000
10 000
100 000
2 000

Bedeın T. G. Md. Bütçesi

1
3 000
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Bölüm Madde

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

HİZMETLERLE iLGlLÎ ALIMLAE
13.350 iSağlılk araç, gereç ve ilâç alımları ve
giderleri

98 000

200 000

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı

155 000

238 000

13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri
13.430 Taşıma giderleri
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri

13.610
14.000

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

KİRA GİDERLERİ
Kira bedeli

50 000
100 000
5 000

'

85 000

150 000
3 000

24 000

20 000

818 520

818 520

18

8 704 003

HİZMET GİDERLERİ
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Kesim toplamı

20 000

20 000

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı

5 000
15 000
2

5 000
15 000
2

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
gerektirdiği giderler
1
Beden T. G. Md. Bütçesi

1
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Bolüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

14.342

7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği
giderler
MALÎ HİZMETLERLE ÎLGlLÎ Gİ
DERLER
Para taşıma giderleri

14.430

EĞÎTÎM
LERİ

15.000

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

VE

ARAŞTIRMA GİDER
Kesim toplamı

14.510 Kura giderleri
14-620 Burs giderleri
14.530 Dış okullarda okutulan öğrenciler gider
leri
14.550 Staj ve öğrenim giderleri
14.571 idame ve geliştirme giderleri
14.573 7258 sayılı Kanun gereğince yapılacak gi
derler
KURUM GİDERLERİ
İŞLETME GİDERLERİ

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira
Lir

4 000

4 000

8 680 001

18 955 002

30 000
25 000

30 000
25 000

1
35 000
1 440 000

1
1
2 600 000

7 150 000

16 300 000
32 000

Kesim toplamı

32 000

SPOR TESİSLERİ İŞLETME GİDER
LERİ
O Büro giderleri
O Ulaştırma giderleri
0' Tesisler işletme ve onarma giderleri

5 000
1 000
10 000

Beden T. G. Md. Bütçesi
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Bölüm

O

16.000

1970 ödeneği
Madde
Bölüm top lamı
Lira
Lira

öd eneğin

Madde

5 000
10 000
1 000

({iyim - kuşam alım ve giderleri
O Malzeme alım ve giderleri
O Diğer alım ve giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
ÎŞEVLERİ
LERİ

VE

70 000

İŞYERLERİ GİDER
Kesini toplamı

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GÜ
DERLERİ
Kesim toplamı
16.7.11
16.7 L2

Makam temsil giderleri
Görevsel temsil giderleri
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ
1.6.810 Bina onarımı
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000

Hükümete e iste
Madde
Bölüm
Lira

PERSONEL GİDERLERİ
Bölümü
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü
HİZMET GİDERLERİ Bölümü
KURUM GİDERLERİ
Bölümü
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölümü

30 000

10 001

30 000

10 000
1

10 000

20 000

toplamı
toplamı
toplamı
toplamı
toplamı

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI

Beden T. G. Md. Büteesi

18 383 302
1 514 010
8 704 003
32 000
70 000

16
1
18

28 702 315

37

(S. Sayısı : 1483)
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI
1970 Ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
KöHim

Madde

ödeneğin çeşidi

Lira

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

21.000

EĞİTÎM SEKTÖRÜ

22.000

Kesim toplamı

Kesim toplamı

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
0 Teknik personel geçici görev yollukları
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları
0 İşçi ücretleri
23.000

1

94 000
36 000
41 050 000

34 25

41 050 000

34 250 001

39 200 000
1. 200 000
150 000
500 000

34 250 000

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI
EĞİTİM SEKTÖRÜ

Lir

1 350 000
1 220 000

Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yolluğu
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
EĞİTİM SEKTÖRÜ

Lira

1 350 000

21.811 Etüt ve proje giderleri
0
0

Lira

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm t

1

200 001

93

Kesim toplamı

200 001

937 998

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.812 Taşıt alımları

1
200 000

750 000
187 998

Beden T. O. Md. Bütçesi
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Bölüm

21.000
22.000
38.000

Madde

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

ETÜT VE PROJE CİDERLERÎ
Bölümü toplam'.
YAPİ, TESİS VE BÜYÜK ONARİM Gİ
DERLERİ
Bölümü toplamı
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALİM
LARİ VE ONARIMLARI
Bölümü toplamı

41 050 000

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

42 600 001

Beden T. (i. Md. Bütçesi

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L

1 350 000
34

200 001

(S. Sayısı : 14831

35
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI

Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

197
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topl
Lira
Lira

1 350 000

3 000 0

/ - Sermaye teşkili
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR

32.000

32.100 Kamulaştırma ve s atın al ma bedeli

;Î5Ü

ooo

II - Transferler
MALÎ TRANSFERLER

34.000

3 000 000

15 765 000

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER
Kesim toplamı
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek
aidat
3)4.260 Beden. Terbiyesi bölge müdürlükleri per
sonel giderleri karşılığı :
(Bu ödenek yetmediği takdirde yeteri ka
dar ödeneği artırmak üzere gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
ödeneğin tevziatı ihtiyaca göre Maliye1
Bakanlığınca yapılır.)
0' İller bölge müdürlüklerinin banka kredi
borçları için yardım
34.280 îller bölge müdürlükleri spor faaliyetleri
için yapılacak yardım

37 105 0

15 705 000

37 005 000

5 000

5 000

34.250

(İ00 000

25 000 000

100 000

Beden T. (İ. Md. Bütçesi

2 000 000
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Bölüm

Madde

1970 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapıla
cak yardım
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE
ÖDEMELER
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

34.290

35.000

10 000 000

60 000

SOSYAL TRANSFERLER

100 000

268 519

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Kesim toplamı

174 248

355 001

26 448
100 000
37 800
10 000

1
300 000
50 000
5 000

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
Z E R İ ÖDEMELER
Emekli, dul ve yetim aylıkları

19 400

25 000

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR
35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına memur ve hizmetlilerin
öğle yemeğinde kullanılmak üzere)

74 871

35.210 % 1 ek karşılıklar
35.220 Emekli ikramiyesi
35.230 Sandık yönetim giderleri
35.240 Diğer ödemeler

35.310
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Bölüm

Madde

36.000

Ödeneğin çeşidi

1970 ödeneği
Madde
Bölüm, toplamı
Lira
Lira

197
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topl
Lira
Lira

55 001

55 0

BORÇ ÖDEMELERİ
GEÇEN YIL BORÇLAR L Kesim toplamı
36.310

Kamu

iktisadi

Teşebbüsleri

50 000

50 001

1
50 000

1
50 000

5 000

5 000

geçen yıl

borçları
36.320 Diğer geçen yıl borçları
KARŞILIKSIZ BORÇLAR
36.400 ilâma bağlı borçlar
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.)
32.000
34.000
35.000
36.000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölümü toplamı
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü toplamı
BORÇ ÖDEMELERİ
Bölümü toplamı
SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

Beden T. G. Md. Bütçesi

1 350 000
15 765 000

3 000 0
37 105 0

268 519
55 001

380 0
55 0

17 438 520

40 540 0
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Bölüm

Madde

1970 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

Hükümetçe tahm
Madde
Böl
Lira

B/2 — Vergi dışı gelirler
61 000

KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI
61.280

62.000

Futbol müsabakalarında müşterek bahis
hasılatından elde edilecek gelir

86 000 000

BEDEN TERBÎYESİ MALLARI GELİR
LERİ
62.145
0
62.320

63.000

Diğer hasılatlar
Spor tesisleri işletme gelirleri
Faiz

2 200 250

72.100
0

50 000
2 005 000

Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir
Bağışlar

3 500 000
5 000

2 000 000
5 000

B/3 — Özel gelirler
ÖZEL GELİRLER

72.000

2 000 000

2 000 000
150 120
50 130

ÇEŞİTLİ GELİRLER
63.310
63.400

70 000 000

86 000 000

23 654 586

Hazine yardımı

23 454 586

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu

37 336 545

200 000
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Bölüm
(51.000
(Î2.000
63.000
72.000

Madde

Gelirin çeşidi

1970 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe tahmin,
Madde
Bölüm
Lira
L

KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI
Bölümü toplamı
BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ
Bölümü toplamı
ÇEŞlTLl GELİRLER Bölümü toplamı
ÖZEL GELİRLER
Bölümü toplamı

86 000 000

70 0

2 200 250
2 005 000
23 654 586

2 0
3 5
37 3

GENEL TOPLAM

113 859 836

112 8

Beden T. (1 Md. Biıteesi
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Çeşidi
Kanun
»
»

Tarihi
16 . 7 . 1938
30 . 5 . 1941
29 . 4 . 1959

Numarası

özeti

3530 'Reden Terbiyesi Kanunu
4047 Beden Terbiyesi Kanununa ok Kanun
7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu

R - CETVELİ
1971 yılı Gknjeil Bütçe Kaanurama Ihağlı (R) işardtli cetveldieM harcama formıüBeri bu bütçe içdaı de uygıu
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri :
ıBölüm 14.571 : İdame ve geliştirme giderleri :
I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları,
II - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kulüp ve bölgelere ödenecek
14.571 nci maddeden ödenir.
Bölüm 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler :
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunların hazırlık ça
kampların, toplantıların, kursların (Seminerler dâhil) gerektirdiği;
1. 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin giderler,
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları de
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri,
4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince, yabancı takımlara verilecek paralarla
yafeti ağırlama, hediye alım ve giderleri,
5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zoruniluk duyulan tercüman, mihmandar ve spiker v
ve istihkakları ile benzeri ödemeler,
6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personelin y
derleri,
Beden T. G. Md. Bütçesi
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7. Beden eğitim öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, işletme ve personel giderleri.
I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türdü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık ça
larına katılacak hakem, antrenör, doktor, masör, idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcularının, hizmetli
1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler,
2. Millî ve temsilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrıl
rarları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar,
3. ıBeden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince verilecek İkramiye, mükâfat ve ödüller,
4. Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve sporcuların
kıyafetleri ve spor kazaları sigortta ücreti, Beden Terbiyesi Teşkilâtında bulunan personel ile idareci, antrenö
vazifeli olarak görev ve seyahatleri sırasında mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedavileri için yönetmeliği ge
I I I - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret ve istihkaklar ile benzeri ödemeler,
IV - G-enel Müdürlükçe tertibedilecek resmî ve millî müsabakalarda hakemler, müşahit ve saha komiserler
tazminatlar,
V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler,
VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve propaganda g
VII - Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca birinci
V I I I - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin federasyonların toplantı, denetim ve incelem
ve yurt dışı yollukları ve oturma gündelikleri, y u r t dışından bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikamet giderleri,
I X - Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek vergi, resim, hare ve benzeri ödemeler,
X - Binicilik yarışmaları ve oyunlarına katılacak hayvanların taşıma, kamp yarışma ve oyunlara tahsis
lik Federasyonu atlarının ise devamlı olarak yem, tedavi, bakım, yiyecek ve barındırma giderler', ile bunlara
ve oturma giderleri,
X I - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine federasyon! arca ödenecek aidat,
X I I - 1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının hasırdık, icra ve tasfiye çalışmalarının gerektirdi
14.573 ncü maddeden ödenir.
Bölüm 14.595 ıSpor ve İzcilik giderleri :
657 sayılı Kanun ve ekleri ile ilgili yönetmelik hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile;
1. — Başarılı ve yoksul okullara yapılacak malzeme ve para yardımları,
2. — Resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince ödenecek saha ve salon hissesi
3. — Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları
4. — Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri,
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5. — Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince yabancı takımlara verilecek paral
ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri,
6. — Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyulan tercüman, mihmandar, spiker v
hakiları ve benzeri ödemeler,
7. — Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personel
istihkakları giderleri,
8. — Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık
cak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve idareciler ile bunların yardımcılarının, spor
Bakanlar Kurulu kararına göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödemeler,
9. — ıSpor temaslarında tedavi ve hastalıklardan korunm,a ile ilgili ödemeler,
10. — Millî ve temsili müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinde
ları zararları varsa bunları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar,
11. — Verilecek ikramiye, mükâfat ve ödüller,
12. — Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve spor
spor kıyafetleri ve spor kazaları sigorta ücreti, idareci antrenör, monitör, hakem ve sporcuların vazifeli olar
mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedaviler için yönetmeliği gereğince yapılacak tediyeler,
13. — Yetiştirici, eğitici ve öğrencilere verilecek yolluk, ücret, bedel ve istihkakları ile benzeri ödemeler,
14. — Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler,
15. — Okulların beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve pro
16. — Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca
ödemeleri,
17. — Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek kira, resim hare ve benzeri ödemeler,
18. — Yerli ve yabancı organizasyon komitelerine ödemesi gerekli aidatlar,
19. — İthal kotasına konulan ödenekle dış memleketlerden ithal edilecek beden eğitimi ve spor malzem
cak her türlü masraflar ile görevlendirilecek personelin istihkak ücret ve benzeri ödemeleri,
20. — Yurt içi ve yurt dışında tertibedilen Millî ve Resmî spor temaslarında idareci ve sporculara Bakan
6/1790 sayılı Kararnamesinde gösterilen miktarlar üzerinden yevmiyeleri,
14.595 nci maddeden ödenir.
Yartajnıntllajr
Bölüm 21.000 - 23.000 : Etüt, proje, yapı, tesis ve (büyük onanım, giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt
21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 nci bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanu
nek kaydolunacak meblâğların 7258 sayılı Kanun gereğince vücuda ıgetirilecek spor, safha ve tesislerine harcam
nununa bağlı (E) işaretli cetvelin yatırımlar formülü uygulanır.
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- w SeMnıaye rbeşOktüHiı v e toamslfier harcamalar!
34.260 : Yardımım tevziinde esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi gereğince bölge hisse ve spor faali
elde edilen her türlü gelirlerin tamamını aylık olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir.
34.290 : İzmir Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım.
1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının hazırlık icrası ve sonrasında organizasyon ile ilgili olar
Kurulumdan alınacak kararname esaslarına göre bu tertipten karşılanır.
34.280 : İller bölge müdürlükleri spor faaliyetleri için yardımlar :
Bölgeleree düzenlenecek spor faaliyetlerinin! gerektirdiği harcamalar bu tertipten karşılanır.

MaMmıa, teçhizat ve taşıt

alımları ve onarımları

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar :
Madde : 23.812 Taşıt alımları :
Aded
1
1
1
3
1

Alınacak taşıtın cinsi
Binek temezzüh şase 4 X 2
Ambulans (Şehir dışı hizmetler için
4X2)
Kar traktörü (Ratrak SR)
Kar motosikleti (,Snowmobiles)
'Kaptıkaçtı tipi
4 X 2

Beden T. G. Md. Bütçesi

Nerede kullanılacağı
Genel müdürlük makamı için
İstanbul Sağlık Merkezi için
Kayak Federasyonu Başkanlığı için
»
»
»
»
Hizmet için
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T - CETVELİ
Beden Terbiyesi Grenel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine g
makta olan taşıt cetveli
Cinsi
Sepetli Motosiklet
Motosiklet 250. c.c. X
Binek Otomobili
Triportör

Markası
Java
Arcelik
Chevrolet

Satmalmdığı
tarih
13 . 5 . 1963
25 . 10 . 1968
12 . 9 . 1970

Bedeli

14 000 Genel Müdürlük ev
13 560 Cenel Müdürlük ev
62 000 Gençlik ve Spor B

»m<(
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