Dönem

:1

Topianü : 5

CUMHURİYET

SENATOSU S. Sayısı :

815

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet
Meclisi 1/247; Cumhuriyet Senatosu 1/658)

T. C.
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Kanunlar ve Kararlar
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14 , 7 . 1966

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
29 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Dzmirel
Başbakan
GEREKÇE
Birinci madde :
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtının çıkardığı bülten ve
aylık ekonomik göstergeler ile konsorsiyum, çalışmalarına mütaallik raporların teksiri için alın
masına zaruret bulunan elektrikli teksir, hesap ve yazı makinaları bedelinin (R) işaretli cetvel
deki açıklamaya göre (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) maddesinden ödenmesi gerekmek
tedir.
Bu itibarla, bu maksat için (Konsorsiyum çalışmaları ile ilgili olarak dâhilde ve hariçte yapı
lacak her türlü giderler) maddesine konulmuş bulunan 70 000 liranın gereken tediyeyi temin için
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) maddesine aktarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
ikinci madde :
a) Geçen ve eski yıllarda tahakkuk etmiş olup aidolduklan yıl bütçelerinin ilgili tertiplerin
de ödenek bakiyesi bulunmaması sebebiyle ödenemeyip karşılıksız borç mahiyetini almış bulunan
borçların tediyesini temin için bir kısım Bakanlık ve dairelerin 1966 yılı bütçelerinin tasarrufu
mümkün görülen tertiplerinden (1 409 790) liranın düşülerek ilgili bütçelerde (Geçen ve eski
yıllar karşılıksız borçları) adı ile yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılma
sına ;
b) Dışişleri Bakanlığı daire ve bürolarının ihtiyacını karşılamak üzere Başbakanlık Devlet
Personel Dairesinin işgalinde bulunan binanın boşaltılarak mezkûr Bakanlığa tahsis edilmesi ve
Devlet Personel Dairesi için yeni bir bina kiralanması kararlaştırılmış bulunmaktadır.
Bn hususu temin için Dışişleri Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin 32.120 nei (Dış memleketlerde
yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 200 000 liranın
Başbakanlık bütçesinde yemden açılacak 15.424 ncü (Kira bedeli) maddesine aktarılmasına;
c) Paris'te İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) nezdinde Türk Heyeti Başkan
lığına tahsis olunan hizmet taşıtının işletme ve onsrma giderlerini karşılamak üzere Maliye
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Bakanlığı Bütçesinin 34.743 neü (iktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı (IDA) yeni binasının inşaat
masraflarına katılma payı) maddesinden tasam fu mümkün görülen 50 000 liranın yeniden açılan
15.845 nci (Taşıt işletme ve onarma giderleri) maddecine aktarılmasına zaruret bulunmaktadır.
üçüncü Madde :
Bölüm

Madde

Eklenen

Açıklama

BAŞBAKANLIK
12.000

12.281
12.380
13.410
16.111
16.115
16.116
16.117

100.000
11.000
50.000
10.000
1.500
270 000
7.500

13.000

13.513

50.000

16.000

16.711
16.721

20.000
30.000

12.000

12.282

55.000

13.000
16.000

14.000

12.530

390 000

12.592

80 0O0

14.331

275 000

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinin sonuna
485 sayılı Kanunun birinci maddesi ile eklenmiş olan hükümler
Gelir Vergisi mükelleflerinden yıllık Gelir Vergisi ve sermaye
şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerine tarlıolunan
Gelir ve Kurumlar verdileri miktarları ile mükelleflerin ad ve
unvanlarının Resmî Gazetede yayınlanmasını öngörmekte oldu
ğundan bu hususun temini için Başbakanlık Bütçesinin bu masrafla
ilgili maddelerine ödonek eklenmesine zaruret bulunmaktadır.
Devlet bakanlarına ait taşıtların mevcut keşiflere göre ona
rılmalarının sağlanması maksadiyle ödenek eklenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu tertiplere konulmuş olan ödenekler tamamen sarf edilmiştir.
Malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi için
ödenek eklenmesine lüzum bulunmaktadır.
M^T Teşkilâtının özelliği yönünden çeşitli iş ocakları v e kadedemeleri bulunmaktadır. Ayrıca teşkilâtın elektrojen grupları,
telsizlori ve araçlarının onarılmaları için bu hizmetlerde çalıştırıla
cak kalifiye elemanlara ve işçilere ihtiyaç bulunduğundan bunların
ücretlerinin karşılanması maksadiyle bu maddeye 55 000 liranın
eklenmesi gerekmektedir.
644 sayılı Teşkilât Kanununun 14 neü maddesi MÎT kadrosuna dâ
hil memur ve hizmetlilere 4367 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin
(B) fıkrası hükümlerinden faydalandırılmalarını âmir bulunduğun
dan. bu vı 1 bütçesinin 12.530 ncu tertibine aylıklılar için 16">, ücret
liler k;in de 75 lira üzerinden hesa.bedilmek suretiyle 1 031 265 lira
ödenek konulmuş idi. ücretlilere de aylıklılarda olduğu gibi 165 li
ra üzerinden tayın bedeli ödenmesi 4367 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümleri icabı olduğundan 75 lira ile 165 lira arasındaki 90 lira far
kın ödenebilmesi için bu maddeye 390 000 liranın eklenmesi zaru
ridir.
644 sayılı Teşkilât Kanununun 20 nci maddesi gereğince MÎT kad
rosuna dâhil hizmetlilere ayda 100 - 250 lira arasında tazminat ve
rilmektedir. Tesbit edilen kadro adedine göre bütçenin 12.592 nci
tertibine konulmuş bulunan 635 000 lira ödeneğin yetersizliği anla
şılmış bulunduğundan istihkakların karşılanabilmesi için 80 000
liranın eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
MİT Büro giderleri içinde yer alan su, yayın, aydınlatma ve yaka
cak giderleri ödeneklerinin harcama seyrine göre yıl sonuna kadar
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Bölüm

Madde

Eklenen

Açıklama
yetmiyeeeği anlaşıldığından, hizmetin Özelliği ve önemi yönünden
her hangi bir aksamaya yer vermemek maksadiyle su giderleri için
10 000, yayın giderleri için 25 000, aydınlatma giderleri için
120 000 ve yakacak giderleri için de 120 000 lira olmak üzere top
lam olarak 275 000 liranın eklenmesi gerekmektedir.

16.000

14.333

150 000

14.334

200 000

16.812

30 000

MİT hizmetlerinin özelliği dolayısiyle teşkilâtta tahsisli 91 taşıt de
vamlı olarak faaliyet halinde bulunmaktadır. Bunların mühim bir kısmının modellerinin eski olması ve ekonomik
ömürlerini do1 durmuş bulunmaları sebebiyle sık sık arıza yapmakta
ve dolayısiyle hizmet aksamaktadır.
Bu yönden, fon heyetleri raporlarına göre taşıtlarda mevcut arıza
ların MİT atölyelerinde giderilmesi iein lüzumlu malzemenin satınalma,b:lmosıni tominen bu tertibe 150 000 liranın eklenmesine za
ruret bulunmaktadır.
MER binasının tamamının Eylül 1966 sonuna kadar tamamlanaca
ğı düşüncesiyle Ankara'daki MİT Teşkilâtının kira giderleri 6 ay
lık olarak hesaplanmış ve bütçeye ona göre ödenek konulmuş idi.
T E R binasının inşaatı mütaahhidinin taahhüdünü yerine getirme
miş olmasından sözleşmenin Bayındırlık Bakanlığınca fesh edildiği.
mütnahhit nam ve hesabına yapılan eksiltmeye talip çıkmaması do
layısiyle ihalenin yapılamadığı anlaşıldığından, ikinci allı aylık
kira giderlerinin karşılanabilmesi için bu maddeye 200 000 liranın
tklpnmesi gerekmektedir.
MİT bina onarımı için 16.812 nci tertibe konulmuş olan ödeneğin
tamamı harcanmıştır. MİT Teşkilâtının işgalindeki binaların bir
kısmının çatı ve diğer zarurî tamirlerinin yaptırılamamış bulun
ması dolayısiyle, teşkilâttan gönderilen keşiflere göre bunların âcil
onanırlarının yaptırılması için bu maddeye 30 000 liranın eklen
mesi zaruri görülmektedir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
12.000

12.530

11 520 000

Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan sabit jandarma birlik erlerinin
aylık iaşe bedelleri, 9 . 12 . 1965 tarih ve 6/5634 sayılı Bakanlar
Kurula kararı ile 1 Mart 1966 tarihinden itibaren 90 liradan 120
liraya yükseltilmiş bulunmaktadır.
Kanuni olan ve kadro karşılığı ödenmesi zaruri bulunan bu istih
kakların karşılanabilmesi için bu miktarın eklenmesine ihtiyaç du
yulmuştur.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

12.000

12.852

1 400 000

Cumhurbaşkanının İran, Pakistan ve Birleşik Amerika'ya yapacak
ları seyahatler kesinleşmiş bulunmaktadır.
1966 yılı bütçesinin tanzim ve tatbiki sırasında malûm ve mutasav
ver olmıyan bu seyahatlerin gerektireceği giderleri karşılamak üzere
ödenek eklenmesine zaruret bulunmaktadır.
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Bölüm

Madde

Açıklama

Eklenen

•MÎLLÎ E Ö M M BAKANLIĞI
12.000

.12.111
955 125
12.112 10 267 425
12.116
50 625
12.212
512 730
12.213
7 586 325
12.221
111 375
12.222
60 750
12.370
1 172 660
12.511
417 330

1. 1955 - 1966 'ders yılı sonunda ilfedkul öğrenmeni yetiştiren mıüesseselerden 11 316 öğretmen adayı, orta dereceli okullara öğretmen
yetiştiren kurumlardan 3798 öğretmen mezun olacaktır.
Aynı zamanda yeniden 3 aded teknik okul ile ilk ve orta dereceli
okullar ve gezici köy kursu açılacaktır.
Bu okulların bir kısım öğretmen ve idareci kadrolarının karşılanmasını temin etmek üzere 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L)
işaretli cetvelden (3 768) aded kadronun serbest bırakılmasına zaruret bulunmaktadır. Kadro ihtiyacının geri kalan kısmı da Millî
Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve kadrolarına ait kanunlara ek bir ka
nunla temin edilecektir.
2. Doğu ve Güney Anadolunun mahrumiyet bölgelerinde yeniden
açılacak yatılı bölge ilkokulları ile, öğrenci mevcudu yükselen, tesis
sayıları artan ve yeniden açılmasına karar verilen 153 aded orta
dereceli okulun ve hizmetli kadrosu bulunmıyan ve yeniden açıla
cak olan 84 aded halk kütüphanesinin ve nihayet memleket turiz
minin gelişmesinde önemli rol oynıyan müzeler ve anıtlar hizmetli
personel ihtiyacını karşılamak üzere (2 630) aded kadronun 1966
yılı bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına eklenmesi zaruri bulunmaktadır.
Mezkûr kadrolarla ilgili giderleri karşılamak maksadiyle bu mik
tarların ellenmesine zaruret görülmektedir .

Madde 4 ve 5 :
Gerekçeleri 3 ncü maddede açıklandığı üzere 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millî Eğitim Bakan
lığı kısmının (D) işaretli cetveline (2 630) aded kadronun eklenmesine ve (L) işaretli cetvelinden
(3 768) aded kadronun serbest bırakılmasına zaruret bulunmaktadır.
Madde 6 :
Yabancı memleketlerde çalışmakta olan hizmetlilerin ücretleri 1958 yılı Ağustos ayma kadar ay
lık ücret tutarlarından emekli aidatı ve Gelir Vergisi çıktıktan sonı'a bakiyesi cari döviz kuruna bölün
mek suretiyle ödenmekte idi.
1958 yılı Ağustos ayında paramızın dış değerinin düşürülmesi üzerine, ezcümle doların 2,80 Tl.
olan değerinin 9 liraya çıkması dolayısiyle yabancı memleketlerdeki hizmetlerin almakta oldukları dö
vizin, evvelkinin 1/3 ne düşmemesini ve bunlara mezkûr operasyondan önce ellerine geçen meblâ
ğın tediyesini temin için 1958 yılı bütçesinin (R) işaretli cetveline gereken hüküm konulmuş ve ara
dan 8 yıl geçmesine rağmen bu hüküm muhafaza edilmiştir.
Ancak; mevcut (R) formülüne göre 1958 yılı kadroları dondurulmuş bulunduğundan dış mem
leketlerde vazife gören hizmetliler bulundukları memleketlerdeki fiyat yükselişlerine rağmen aynı üc
reti almaya devam etmekte ve geçim seviyeleri değişik olan bu memleketlerdeki hizmetlilerin ücretle
rine aynı döviz emsali uygulanmaktadır.
Bu tatbikatın mahzurlarını bertaraf etmek üzere 1966 yılı Bütçesinin (R) işaretli cetvelinin ücret
lerle ilgili açıklamasında gereken değişikliğin yapılmasına zaruret bulunmaktadır,
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Madde 7 :
Protokol hizmetlerinde kullanılmak üzere zaman zaman şirketlerden kiralanan taksiler bütçeye
büyük masraflar yüklenmektedir.
; Bu masrafların önlenebilmesi için dış temsilciliklerimizin yerine yenileri alınmış bulunan ve ma
hallinde satış imkân ve değeri bulunmıyan eski binek taşıtlarından 4 adedinin Devlet Protokol Hiz
metlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığı emrine tahsis edilebilmesi ve Moskova Büyükelçili
ği için alınması evvelce kararlaştırılmış bulunan makam taşıtından sarfınazar edildiğinden bunun ye
rine Tunus Büyükelçiliği için bir makam taşıtı satmalmabilmesi için 1966 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (R) işaretli cetvelde gereken değişikliğin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Madde 8 :
Maliye Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin 35.746 ncı (Zekâca Geri Kalmış Çocukları Koruma Der
neğine yardım) maddesine adı geçen Derneğe yardım olmak üzere ödenek konulmuştur.
Ancak; mezkûr ..Derneğin yazılı müracaati üzerine, dernek unvanının (Çocuk Zekâsını Koruma ve
Geliştirme Derneği) şeklinde olduğu anlaşılmış bulunduğundan ödemeyi temin için madde unvanı
nın bu şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Madde 9 :
1966 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 35.730 nen (Müslüman memleketlerdeki emakini
muikaddeseye hediye edilecek sekiz halı bedeli) karşılığı olarak' konulmuş olan 45 000 liradan 20 513
lira mukabilinde sekiz aded halı alınmış ve tahsis edilen mahallere .gönderilmiştir.
Dışişleri Bakanlığınca diğer Müslüman memleketlerdeki emakini mukaddeseye de halı hediye edil
mesinin çok faydalı olacağı ifade edildiğinden bakiye ödenekle halı alınarak diğer Müslüman memle
ketlere gönderilmesinin temini için madde metninden (sekiz) kelimesinin çıkarılması gerekmektedir.
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Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/247
Karar No. : 37

19 . 7 . 1966

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı,
ilgili temsilcilerin iştirakiyle incelendi, görüşüldü; gerekçesinde belirtildiği gibi :
Tasarının 1 nci maddesinde 70 000 liralık bk- aktarma yapılmasını,
2 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin (1) sayılı cetvelde yazılı
tertiplerinden düşülen .1 409 790 liranın (2) sayılı cetvelde yeniden açılan tertiplerine ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmasını,
3 ncü maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 35 784 345 lira ek ödenek verilmesini,
4 ncü maddesinde Millî Eğitim Bakanlığı için 1963 yılı Bütçe Kanununa büğlı (D) işa
retli cetvele, (4) sayılı cetvelde yazılı 2630 aded kadronun eklenmesini,
5 nci maddesinde yine Millî Eğitim Bakanlığı için 1966 yılı Bütçe, Kanununa bağlı (L)
işaretli cetvelden (5) sayılı cetvelde yazılı kadroların serbest bırakılmalarım,
6 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (ücretler) kesi
minde (6) sayılı cetvelde yazılı ibare çıkarılarak (7) sayılı cetvelde yazılı ibarenin eklen
mesini,
7 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları)
ile ilgili (Dışişleri Bakanlığı) kısmında (8) sayılı cetvelde yazılı ibare eklenmesini ve «(R)
işaretli cetveldeki 237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar» ibaresinin beyanı için
de mevcut (Moskova) kelimesinin (Tunus) olarak değiştirilmesini,
8 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında 35.000 nci bölümünde 35.746 (Zekâca geri kalmış çocukları koruma derneğine yar
dım) şeklindeki madde unvanının (Oocuk zekâsını koruma ve geliştirme derneğine yardım)
şeklinde değiştirilmesini,
9 ncu maddesinde 3966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Diyanet İşleri
Başkanlığı kısmında 35.000 nci bölümünde 35 730 (Müslüman memleketlerdeki emakini mukaddeseye hediye edilecek pekiz hah bedeli) madder.uıden (sekiz) kelimesinin çıkarılması öngörü
len kanun tasarısı yerinde görülerek cctvelleriylc birlikte aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Cfene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur
Başkan
Aydın
/. Sezgin

Başkan V.
Aydın
/. C. Ege

Ankara
H. T. Toker

Aydın
S. Bosna

Bolu
/ / . /. Co2>

Edirne
/ . Ertem

Erzincan
//. Atabeyli

Gümüşane
S. Ü. San
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Sözcü
Sakarya
N. Bayar
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Adıyaman
M. A. Atalay
İmzada bulunamadı,

A.

Bursa
Türkel

îçel
C. T. Okyaguz

—7 Kayseri

İstanbul
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Aren

İstanbul
0. Gümüşoğlu
İmzada bulunamadı.

İstanbul
A. Yalçın

F. Koksal

Kütahya
M. Erez

Rize
E. Y. Akçal

Tabiî Üye
8. Küçük

Trabzon
A. î. Birincioğlu

Van
Söz hakkım saklı
Muhalefet şerhi eklidir.
F. Melen

Yozgat
Söz hakkım saldı
Muhalifim.
N. Kodamanoğlu

Çorum
A. Çetin

Rize
0. M. Agun
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması haldanda kanun tasarısı

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 16.000 (Çeşitli giderler) bölümünün
16.411 (Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili ola
rak dâhilde ve hariçte yapılacak her türlü
giderler) maddesinden 70 000 lira düşülerek,
13.000 (Yönetim giderleri) bölümünün 13.131
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri)
maddesine aktarılmıştır.

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerinden 1 409 790 lira düşülerek, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan
tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştir.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı
cetvelde yazılı tertiplerine 35 784 345 lira ek
ödenek verilmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDİ] 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmından ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı
kadrolar çıkarılmıştır.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin (Ücretler) kesimi ile
ilgili kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı
ibare çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde
yazılı ibare eklenmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile
ilgili (Dışişleri Bakanlığı) kısmına ilişik (8)
sayılı cetvelde yazılı ibare eklenmiş ve «(R)
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıt
lar» ibaresinin (Beyanı) içindeki (Moskova)
kelimesi (Tunus) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 35.000 (Sosyal transferler) bölümüC. Senatosu

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
(S. Sayısı : 815)
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nün 35,740, (Zekâca Geri Kalmış Çocukları Ko
ruma Derneğine yardım) şeklindeki madde un
vanı (Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme
Derneğine yardım) şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9. — 1966 yüı Bütçe Kanununa
bağlı (A/3) işaretli cetvelin (Diyanet İşleri
Başkanlığı) kısmının 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.730 ncu (Müslüman mem
leketlerdeki emakini mukaddeseye hediye edile
cek sekiz halı bedeli) maddesinden (Sekiz) keli
mesi çıkarılmıştır.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 11.
vürütür.

Bu kanunu

Maliye Bakanı

MADDE .11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

29 . 6 . 1966
Başbakan
Süleyman Demirci
Devlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı
A. F. Alişan
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu

Devlet Bakanı
C. Bilgehan
Devlet Bakanı
K. Ocak
Adalet Bakanı
H. Dinçer
İçişleri Bakanı
F. Sükan

Dışişleri Bakanı
/. S. Çağlayangil
Millî Eğitim Bakanı
O. Dengiz

Maliye Bakanı
/. Gürsan
Bayındırlık Bakanı
E. Erdinç

(Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı cet
veller aynen kabul edilmiştir.)

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
A. N. Erdem
E. Somunoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
/. Tekin
B. D ağ da $
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
S. Öztürk
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
En. ve Ta. Kay. Bakanı
M. Turgut
/. Deriner
Turizm ve Ta. Bakanı
İmar ve İskân Bakam
İV. Kür şad
H. Menteşeoğlu
Köy İşleri Bakam
S. O. Avcı

O. Senatosu

(S. Sayısı : £15)

10 —
[1] SAYILI CETVEL

Bölüm

Düşülen
Lira

ödenenin çeşidi

Madde

(A/l)
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
13.000

Yönetim giderleri

13.410

Bölüm toplamı

Ulaştı mı a giderleri
Posta - telgraf giderleri

7 653

7 653

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.000

Personel giderleri

12.910

14.000

Bölüm toplamı

184 598

özel hiemet yollukları
Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayrîı Kamumu 50 ne!
maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ve geçici görev yol
luğu

184 598

Bölüm toplamı

33 898

Hizmet giderleri

14.919

Çeşitli hizmet giderleri
Tapulama giderleri
Diğer alım ve giderler

33 898

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
14.000

Hizmet giderleri

Bölüm toplamı

Eğitim ve araştırma giderleri
14.520 Burs giderleri

35 000

35 000

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1G.0OÛ

Çeşitli giderler

Bölüm toplamı

)14 525

Uluslararası ilişikler giderleri
16.450 Dış memleketlerde Türk Kültür varlığım koruma ve tanıtma gider
leri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun üç misline kadar ilâve yap
maya Maliye Bakam yetkilidir.)

514 525

C. Senatosu
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Bölüm

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

MALÎYE BAKANLIĞI
Personel giderleri

12.000

Bölüm toplamı

Tazminatlar
12.520 Kasa tazminatı
Denetim yollukları
12.825 Defterdarlar, malmüdüıîeri, millî emlâk müdürleri kontrol memur
ları devir ve teftiş yolluğu
Yönetim yollukları
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu
Hizmet giderleri

100 000

50 000

40 000
10 000

Bölüm toplamı

134 893

Malî hizmetlerle ilgili giderler
Vergi, resim ve harçlar
14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muh
tar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilecek ücret

134 893

Bölüm toplamı

100 000

14.000

Çeşitli giderler

16.000

Bakım ve küçük onarım giderleri
16.810 Bina onarımı

100 00

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Pei'sonel giderleri

12.000

12.420
13.000

Bölüm toplamı

Ek çalışma karşılıkları
Huzur ücreti

10 000

Yönetim giderleri

13.420
16.000

Bölüm toplamı

Ulaştırma giderleri
Telefon giderleri

4 485

4 485
Bölüm toplamı

Çeşitli giderler

16.810

10 000

Bakım ve küçük onarım giderleri
Bina onarımı

10 000

10 000

ÇALIŞMA BAKANLIĞI
12.000

Bölüm toplamı

Personel giderleri

Ek çalışma karşılıkları
Huzur ücreti
12.421 275 sayılı Toplu İş Sözleşmasi, Grev ve Lokavt Kanununa
ihtilâfları hakem kurullarına katılacakların huzur ücreti
C. Senatosu
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270

göre iş
270

- 12

13.000

düşülen
Lira

Ödeneğin

Bolüm Madde
Yönetim giderleri

Bölüm toplamı

Genel yönetimle ilgili giderler
13,290 Diğer yönetim giderleri

3 720

3 720

(k/l)

toplamı

1 139 042

(A/2)
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
23.000.

Makina, teçhizat ve taşıt talim lan ve onarımları

Bölüm toplamı

limanlar
23.521 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları

20 000

20 000

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI
21.000

Etüt ve proje giderleri
Konut sektörü

Bölüm toplamı

748
748

21.713 Teknik personel geçici görev yollukları
(A/2) toplamı

20 748

(A/3)
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
32.000

Kamulaştırma ve satmalmalar

Bölüm toplamı

200 000
200 000

32.120 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar
MALİYE BAKANLIĞI
34.000

Bölüm toplamı

Malî transferler

Uluslararası teşekküllere ödemeler
34.743 İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı (İDA) yeni binasının
masraflarına katılma payı

C. Senatosu
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50 000

inşaat
50 000

(A/3) Toplamı

250 000

Genel toplam

1 409 790
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[2] SAYILI CETVEL
Bölüm

Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

(A/l)
BAŞBAKANLIK
Kurum giderleri

15.000

Bölüm toplamı

Araştırma kurumları giderleri
Devlet Personel Dairesi giderleri
15.424. Kira bedeli

200 000

200 000

MALİYE BAKANLIĞI
Kurum giderleri

15.000

15.845

Bölüm toplamı

Dış kuruluşlar giderleri
Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri

50 000

50 000
( A / l ) Toplamı

250 000

Bölüm toplamı

7 653

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenelrten hareanmı
yan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı
yetkilidir.)

7 653

(A/3)
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
36.000

Borç ödemeleri
36.350

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
36.000

Borç ödemeleri
36 350

Bölüm toplamı

218 496

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten hareanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

218 496

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Borç ödemeleri

36.000
36.350

Bölüm toplamı

35 000

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten hareanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

35 000

C. Senatosu
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Bölüm Madde

14Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

36.000

Bölüm toplamı

514 525

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

514 525

Borç ödemeleri
36.350

MALİYE BAKANLIĞI
36.000

Borç ödemeleri
36.350

Bolüm toplamı

334 893

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

334 893

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
36.000

Borç ödemeleri
36.350

Bölüm toplamı

20 000

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmım ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

20 000

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
36.000

Borç ödemeleri
36.350

Bölüm toplamı

24 485

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

24 485

ÇALIŞMA BAKANLIĞI
36.000

Borç ödemeleri
36.350

Bölüm toplamı

3 990

Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

3 990

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI
36.000

Borç ödemeleri

Bölüm toplamı

748

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.)

748

(A/3) Toplamı

1 159 790

Genel toplam

1 409 790

C. Senatosu
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SAYILI

CETVEL
Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

(A/l)
BAŞBAKANLIK
Bölüm toplamı

Personel giderleri

12.000

Ücretler
İşçi ücretleri
12.281 Başbakanlık Basımevi işçi ücretleri
12.282 MİT işçi ücretleri
Sosyal yardımlar
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kejenek ve prim karşılıkları
Tazminatlar
12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli
özel kanunları gereğince veril en diğer tazminatla?:
12.592 644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince verilen tazminatlar
Yönetim giderleri

13.000

Bölüm toplamı

Ulaştırma giderleri
Posta - Telgraf giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
;n
13.513 Devlet Bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri

13.410

'Bölüm toplamı

Hizmet giderleri

14.000

MİT hizmetleri giderleri
14.331 Büro giderleri
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri
14.334 Kira bedeli
16.000

16.111
16.115
16.116
16.117
16.711
16.721

16.812

İşevl eri ve işyerleri giderleri
Basımevi giderleri
Büro giderleri
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Yiyecek alım ve giderleri
Temsil, ağırlama ve tören giderleri
Devlet Bakanları temsil giderleri
Ağırlama giderleri
Başbakanlık ağırlama giderleri
Bakım ve küçük onarım giderleri
Bina onarımı
MİT bina onarımı
C. Senatosu
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100 000
55 000
11 000
390 000
80 000
100 000

50 000
50 000
625 000

275 000
150 000
200 000
Bölüm toplamı

Çeşitli giderler

636 000

369 000

10
1
270
7

000
500
000
500

20 000
30 000

30 000

— 16 —
Bölüm

Madde

Eklenen
Lira

ödeneğin çeşidi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
12.000

Personel giderleri

12.530

Bölüm toplamı

Tazminatlar
Tayın ve iaşe bedeli

11 520 000

11 520 000

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
12.000

Personel giderleri

12.852

Bölüm toplamı

Yolluklar
Yönetim yollukları
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı yolculuk giderleri

1 400 000

1 400 000

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
12.000

Personel giderleri

Bölüm toplamı

Aylıklar
12.111 İlkokul öğretmenleri aylıkları
12.112 Orta dereceli okullar ve geçici köy kursları aylıkları
12.116 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları aylıkları
Ücretler
Hizmetliler ücreti
12.21.2 Yatılı bölge ilkokullar hizmetliler ücreti
12.213 Orta dereceli okullar hizmetliler ücreti
12.221 Kitaplıklar Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti
12.222 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti
Sosyal yardımlar
12.370 Emekli keseneği karşılıkları
Tazminatlar
Ek görev tazminatı
12.511 4644 ve 222 sayılı kanunlar gereğince verilen ek görev tazminatı
Genel toplam

0. Senatosu
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21 134 345

955 125

10 267 425
50 625

512 730

7 586 325
111 375
60 750

1 172 660

417 330
35 784 345
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[5] SAYILI CETVEL
i).

Moru ariyetin, nevi

Aded

D.

Aylık

Memuriyetim n e v i

Millî Eğitim Bakanlığı

ç)

Özlük işleri Genel Müdürlüğü
1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı okullar, Meslekî ve Teknik öğ
retim okulları, gezici köy kursları,
ilköğretmen okulları ve imam - hatip
okulları
Öğretmen
133
1 100
5
»
184
950
6
2
400
500
10
2.
Öğretmen
10
»

5.
4

Müdür
»

500
250

100
•50

1
1
1

300
200
200

Teknik okullar
Müdür
Öğretim İşleri Müdür Yard.
Yönetim İşleri Müdür Yard.

Teknik okullar

Profesör

Ek görev kadroları

ilkokul idarecileri

600
500

200
43

Aylık

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağ
lı okular, Meslekî ve Teknik öğretim
okuları, gezici köy kursları, İlköğret
men olcuları ve imam - hatip okulları
idarecileri
Müdür
50
100

ilkokul öğretmenleri

9

Aded

1 250

[6] SAYILI CETVEL
Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlile
rin ücreti, 1958 kadrolarına göre ödenen dö
viz miktarının 1966 yılında da aynen verilme
sini sağhyaeak miktar kadar artırmak sure
tiyle ödenir. Ayrıca Türk uyruklu yabancı dil

bilir sekreterlerin ellerine geçecek bu miktarı
Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak gartiyle % 100 üne kadar artırmaya Bakanlıklar
yetkilidir.

[7] SAYILI CETVEL
Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlilerin
ücreti :
a) Ecnebi uyruklu olanlara, almakta ol
dukları kadro ücret tutarlarının;
b) Türk uyruklu olanlara 7244 ve 263 sa

yılı kanunlar esasları dairesinde yurt içi zamlı
aylık ücret tutarlarının;
Bulundukları memleketin ekonomik durumu
nazara alınarak 3.50 katma kadar ödenmesi
ne Maliye Bakanı yetkilidir.

[8] SAYILI CETVEL
237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri gereğince
dış temsilciliklerde miadını dolduran taşıtlardan
devamlı hizmetler için merkezde kullanılacak
taşıtlar
Aded

Cinsi

Kullanılacağı yer

4

Binek tenezzüh
şase 4X2

Devlet protokol hizmetlerinde
mm*>

C. Senatosu
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